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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Digital justering fredag 29 oktober. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Uppföljning och prognos sektor utbildning 
tertial 2 2021 
09:05-09:10 
 

Svara på frågor: 
Elisabeth 
Andreasson 

KS 2021/310  

4 Uppföljning och prognos sektor 
socialtjänst tertial 2 2021 
09:10-09:15 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 2021/221  

5 Uppföljning och prognos sektor 
samhällsbyggnad tertial 2 2021 
09:15-09:20 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 2021/506  

6 Uppföljning och prognos 
avgiftsfinansierad verksamhet tertial 2 
2021 
09:20-09:25 
 

Svara på frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 2021/507  

7 Uppföljning och prognos sektor 
stödfunktioner tertial 2 2021 
09:25-09:30 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke 
 

KS 2021/448  

8 Interkommunal ersättning, kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 
09:30-09:35 
 

Svara på frågor: 
Agneta Dejenfelt 

KS 2021/890  

9 Interkommunal ersättning, förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR i Göteborgsregionen 2022 
09:35-09:40 
 

Svara på frågor: 
Agneta Dejenfelt 

KS 2021/889  
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10 Interkommunal ersättning, gymnasieskola 
och gymnasiesärskola i Göteborgsregionen 
2022 
09:40-09:45 
 

Svara på frågor: 
Agneta Dejenfelt 

KS 2021/888  

11 Riktlinjer för myndighetsutövning och 
verkställighet för handläggning av 
individuellt stöd till barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning 
09:45-09:55 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 
 

KS 2021/621  

12 Utökning av verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
Ödsmåls-Berg 2:40 
09:55-10:00 
 

Svara på frågor: 
Fredrik Axelsson 
 

KS 2021/775  

13 Svar på återremiss - Antagande av ny 
avfallstaxa 
10:00-10:20 

Svara på frågor: 
Michael Kööhler  
Camilla Svensson 

KS 2021/329  

  
PAUS Kl. 10:20-10:40 
 

   

14 Återremitterat ärende - Antagande av VA-
taxa 
10:40-11:10 
 

Föredragning: 
Camilla Svensson 
Henrik Brink 
(konsult Sweco) 
 

KS 2021/409  

15 Samråd för detaljplan för Kyrkenorum 
6:1, Modistvägen 
11:10-11:20 
 

Svara på frågor: 
Anders 
Hulterström 
 

KS 
2019/1000 

 

16 Ansökan om planbesked Getskär 1:1 och 
1:9 
11:20-11:30 
 

Svara på frågor: 
Anders 
Hulterström 
 

KS 2021/433  

17 Ny planstart för detaljplan för Spekeröds 
Handelsområde och verksamheter, 
Jörlanda-Berg 1:66 m fl. 
11:30-11:45 
 
 
 

Föredragning: 
Anders 
Hulterström  

KS 2018/125  
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18 Ny planstart för Detaljplan för bostäder 

och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 
m.fl. 
11:45-12:00 
 

Föredragning: 
Jessica Andersson 
Benny Ankargren 
 

KS 2018/603  

  
LUNCH Kl. 12:00-13:00 
 

   

19 Granskningsutlåtande och antagande av 
detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan 
13:00-13:15 
 

Föredragning: 
Fabiana Tomé 
Benny Ankargren 
 

KS 2018/602  

20 Ansökan om planbesked för Kyrkeby 3:36 
13:15-13:20 
 

Svara på frågor: 
Fabiana Tomé 
 

KS 2021/668  

21 Avslut av detaljplanarbete för Stenung 
2:162, Stenungskolan 
13:20-13:25 
 

Svara på frågor: 
Fabiana Tomé 
Benny Ankargren 
 

KS 2018/598  

22 Överklagande M4188-12 deldom för 
Borealis kracker avseende slutliga villkor 
för buller 
13:25-13:50 
 

Föredragning: 
Victoria Lind 
Magnusson 
 

KS 2021/901  

23 Informationsärende - Uppföljning av 
Mobilitetstrategi 
13:50-14:05 
 

Föredragning: 
Stefan Svedhem 
Martin Gistell 
Camilla Svensson 
 

KS 2018/447  

24 Informationsärende - Delrapportering 
avseende uppdrag om att utreda nytt 
kommunhus 
14:05-14:30 

Föredragning: 
Björn Wikman 
Benny Ankargren 
Helena Cessford 
Stefan Svedhem 
 

KS 2021/250  

 PAUS 14:30-14:40 
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25 Svar på motion om social hänsyn vid 

upphandlingar, initierad av Helena 
Nävergårdh och Maria Renfors (M) 
14:40-14:50 

Svara på frågor: 
Björn Wikman 
Andreas Söder 
 

KS 2021/464  

  
 

   

26 Uppföljning internkontrollplan 2021, 
kommunstyrelsen 
14:50-14:55 
 

Svara på frågor: 
Björn Wikman 
 

KS 2020/631  

27 Extern utvärdering av kommunens 
hantering av pandemin 
14:55-15:15 
 

Föredragning: 
Marcus Starcke 

KS 2021/220  

28 Riktlinjer och förutsättningar för 
ersättningsskanning 
15:15-15:20 
 

Svara på frågor: 
Helena Maxon 
 

KS 2021/747  

29 Anmälningsärende - Deluppföljning 
internkontrollplan 2021, 
överförmyndarnämnden 
15:20-15:25 
 

Svara på frågor: 
Helena Maxon 
 

KS 2021/868  

30 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
15:25-15:35 

Svara på frågor: 
Cecilia Vilén  
Maja Odelius 

KS 2021/866  

31 Information om genomförd 
medborgardialog i Hasselbacken 
15:35-15:45 
 

Olof Lundberg KS 2021/921  

32 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 2021 
15:45-15:50 
 

 KS 2021/87  

33 Redovisning av delegationsbeslut 2021 
15:50-15:55 
 

 KS 2021/81  

34 Återkoppling gällande delegationsbeslut 
15:55-16:00 

Svara på frågor:  
Elisabeth 
Andreasson 

KS 2021/81  

35 Redovisning av ordförandebeslut 2021 
16:00-16:05 

 KS 2021/66  
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36 Regional information 2021 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

16:05-16:30 
 

 KS 2021/91  

37 Information från kommundirektör 2021 
16:30-16:40 
 

 KS 2021/90  

 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-29

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2021/310 
 
Uppföljning och prognos sektor utbildning tertial 2 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 2 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar per augusti en positiv budgetavvikelse om 8 891 tkr och 
prognostiserar ett överskott om 6 000 för 2021.  
 
Prognoserna för både förskola, grundskola och gymnasium har förbättrats jämfört med tertial 
1, medan Kultur och fritid, som är den del av sektorn som drabbats hårdast ekonomiskt av 
covid-19, har en något försämrad prognos.  
 
Som ett bidrag till säkerställandet av att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till 
trots pandemin, beslutade Regeringen i våras att tillskjuta extramedel till skolväsendet, 
skolmiljarden. Stenungsunds kommun erhöll 2 932 tkr som företrädesvis prioriterades till 
grundskola och gymnasium. I höst utökades skolmiljarden och Stenungsunds kommun erhöll 
ytterligare 736 tkr. Sammanlagt har Stenungsunds kommun erhållit cirka 3,7 mnkr. 
 
Sektorns personalkostnader för perioden januari till augusti har ökat med 0,3 % jämfört med 
samma period föregående år. Med hänsyn tagen till avtalsmässig lönerörelse är kostnaden 
lägre 2021 än 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-05 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 2 2021, sektor utbildning 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/310
2021-09-23

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Uppföljning och prognos sektor utbildning tertial 2 2021 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor utbildning tertial 2 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor utbildning redovisar per augusti en positiv budgetavvikelse om 8 891 tkr och 
prognostiserar ett överskott om 6 000 för 2021.  
 
Prognoserna för både förskola, grundskola och gymnasium har förbättrats jämfört med tertial 
1, medan Kultur och fritid, som är den del av sektorn som drabbats hårdast ekonomiskt av 
covid-19, har en något försämrad prognos.  
 
Som ett bidrag till säkerställandet av att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till 
trots pandemin, beslutade Regeringen i våras att tillskjuta extramedel till skolväsendet, 
skolmiljarden. Stenungsunds kommun erhöll 2 932 tkr som företrädesvis prioriterades till 
grundskola och gymnasium. I höst utökades skolmiljarden och Stenungsunds kommun erhöll 
ytterligare 736 tkr. Sammanlagt har Stenungsunds kommun erhållit cirka 3,7 mnkr. 
 
Sektorns personalkostnader för perioden januari till augusti har ökat med 0,3 % jämfört med 
samma period föregående år. Med hänsyn tagen till avtalsmässig lönerörelse är kostnaden 
lägre 2021 än 2020. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ständig dialog, anpassningar och kostnadskontroll säkerställer budgetföljsamhet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör i princip samtliga mål i Agenda 2030 men för sektor utbildning är mål nr 3 – 
god hälsa och välbefinnande, 4 – god utbildning för alla prioriterade.   
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/310
2021-09-23

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-05 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 2 2021, sektor utbildning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 
 



Uppföljning och prognos tertial 2 - 2021 sektor utbildning, bilaga 
 
 

 
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott om 8 891 tkr per augusti. Sektorn prognostiserar ett 
överskott om 6 000 tkr för 2021. Prognoserna för både förskola, grundskola och gymnasiet har 
förbättrats jämfört med tertial 1 medan Kultur och fritid, som är den del av sektorn som drabbats 
hårdast ekonomiskt av covid-19, har en något försämrad prognos. Regeringen beslutade i våras 
att tillföra tillfälliga medel till skolväsendet, den så kallade Skolmiljarden. Senare fattades 
beslutet att utöka Skolmiljarden med ytterligare 250 mnkr och för Stenungsunds del innebar det 
ytterligare 736 tkr i bidrag. Sammanlagt har Stenungsunds kommun erhållit knappt 3,7 mnkr 
från Skolmiljarden. Sektorns personalkostnader för perioden januari till augusti har ökat med 
0,3% jämfört med samma period föregående år. Med hänsyn tagen till avtalsmässig lönerörelse 
är kostnaden lägre 2021 än 2020. 
 
Sektorsövergripande 
Det sektorövergripande ansvaret redovisar ett överskott om 1 856 tkr och prognosen pekar på 
ett överskott för 2021 med 1 100 tkr. Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå pga 
frånvaro som inte ersatts. I utfallet per augusti finns också ett överskott på skolskjutsar som dels 
beror på en återbetalning från Västtrafik avseende 2020 och dels på att alla skolkort inte 
fakturerats i augusti. Kostnaden för skolskjuts har, under våren varit lite lägre än budgeterat. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 1 540 tkr och prognostiserar ett överskott för 2021 om 
2 100 tkr. Under våren hade de kommunala förskolorna ett högre barnantal än beräknat vilket 
gett barnpeng över budget. Normalt sjunker antalet barn i augusti då en hel årskull går till 
grundskolan vilket ställer krav på verksamheten att anpassa sin kapacitet. Antalet barn i 
förskolan i augusti är dock högre än förväntat vilket, i kombination med kapacitetsanpassningen 
ger förskolorna goda ekonomiska förutsättningar under resterande del av året. 
 
Grundskola 
Grundskolan redovisar ett överskott om 2 798 tkr per augusti. Prognosen för 2021 är ett 
överskott om 3 100 tkr. I budget 2021 finns 3 mnkr avsatta för att täcka budgetunderskott på 

24 695 16 463 14 607 1 856 1 100 4,5%
150 614 100 409 98 868 1 540 2 100 1,4%
309 758 206 505 203 706 2 798 3 100 1,0%
114 723 76 482 73 075 3 407 2 400 2,1%

32 952 21 968 22 318 -349 -800 -2,4%
25 091 16 728 16 792 -64 -300 -1,2%
55 966 37 311 36 320 990 400 0,7%
76 509 51 006 52 295 -1 287 -2 000 -2,6%

790 308 526 872 517 981 8 891 6 000 0,8%

Sektorsövergripande
Förskola

Grundskola

Budget 
2021

Budget 
augusti

Utfall 
augusti

Resultat 
augusti

Prognos 
2021

Staben
Kultur och Fritid

Totalt sektor Utbildning

Avvikels
e %

Gymnasium
Kompetens och Utveckling

Särskola



Kristinedalskolans båda enheter samt på Ucklumskolan. Ucklumskolan visar, liksom vid 
uppföljningen för tertial 1, bättre resultat än förväntat medan Kristinedalskolans enheter 
tillsammans överskrider budget med mer än vad som finns avsatt. Grundskolan har tagit del av 
medel från Skolmiljarden och har genomfört lovskola på påsk- och sommarlov i syfte att stärka 
elevernas möjlighet att så småningom komma in på ett nationellt program på gymnasiet. 
Skolmiljarden används också för att stärka språkundervisningen på mellanstadiet. 
 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 3 407 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 
2 400 tkr. Antalet elever har ökat i och med höstterminen vilket både lett till fler köpta platser 
i andra kommuner och till ett ökat elevantal på Nösnäsgymnasiet. Bra fyllnadsgrad i klasserna 
ger gymnasiet goda ekonomiska förutsättningar. Inom gymnasiet har Skolmiljarden använts 
för utökad lovskola både under påsklov och sommarlov och under hösten kommer bidraget att 
användas för att öka stödet till elever som kommit efter pga covid-19. Statsbidraget för 
utveckling av introduktionsprogrammen har utgått vilket ställt krav på gymnasiet att ställa om 
den verksamheten. Samtidigt ser man dessvärre ett ökat behov bland de elever som kommer 
från grundskolan, också som en konsekvens av covid-19.  
 
 
Särskola 
Utfallet för grund- och gymnasiesärskolan är ett underskott med 64 tkr. Likaså pekar prognosen 
för 2021 på ett underskott om 300 tkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för köpta 
platser inom gymnasiesärskolan. Även om antalet platser är detsamma så har de som just börjat 
på gymnasiesärskolan mer omfattande behov än de som just avslutat sin utbildning. 
 
 
Staben 
Staben redovisar ett överskott om 990 tkr och prognosen för 2021 är ett överskott om 400 tkr.  
Administrationen är underfinansierad men den negativa budgetavvikelsen vägs upp av 
överskott inom barn- och elevhälsan som avser både specialpedagogerna och 
kuratorer/psykologer. 
 
 
Kultur och fritid 
Utfallet för Kultur och Fritid per augusti är ett underskott om 1 287 tkr. Prognosen för 2021 är 
ett underskott om 2 000 tkr. Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamhetens intäkter, både 
på Stenungsund Arena och på Kulturhuset Fregatten. Den tidigare prognosen för årets utfall 
byggde på att förhållandena skulle vara normala i augusti. Verksamheten är på väg mot en 
normalisering men den kommer lite senare under hösten. Kultur och Fritid har tagit del av 
särskilda satsningar i budget 2021 och genomfört samtliga även om det återstår några delar som 
kommer att genomföras under hösten. Även hamnen bidrar till verksamhetens underskott och 
den delen av verksamheten har varit föremål för en extern genomlysning under våren. 
Genomlysningen har lett till åtgärder som innebär att hamnen på sikt kommer att vara 
självfinansierande. 
 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett underskott per augusti om 349 tkr. Prognosen för 2021 
är ett underskott om 800 tkr. Vuxenutbildningens båda enheter prognostiserar överskott medan 



arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända prognostiserar underskott. Inom 
arbetsmarknadsenheten beror underskottet på att kostnaden för feriearbetande ungdomar under 
sommaren blivit högre än budgeterat och inom enheten för nyanlända handlar underskottet om 
en differens mellan in- och uthyrning av bostäder. Kompetens och utveckling har fått extra 
medel i budget 2021 med syfte att få fler personer i sysselsättning. Medlen används såsom 
planerat till en rad olika aktiviteter. 
 
Extra satsningar i budget 2021 
Sektor utbildning har tagit del av de extra satsningar som finns i budget 2021. Satsningarna har 
gått till Kultur och fritid och till Kompetens och utveckling. Inom Kultur och Fritid avser 
satsningarna upprustning av badplatser, hamn, vandringsleder och skateparken på 
Hasselbacken samt teknisk utrustning i Kulturhuset Fregatten. Samtliga satsningar är 
genomförda även om vissa detaljer kvarstår i hamnen. Inom Kompetens och utveckling har 
satsningarna använts för att starta upp arbetet med att få fler personer i försörjning, ett projekt 
som sedan kommer att införlivas i budget 2022. De flesta aktiviteter har påbörjats och är av 
sådan art att de sedan övergår till löpande verksamhet. Den delen av projektet som avser 
återbruk kommer att ersättas med andra aktiviteter. 
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Välfärdsutskottet
2021-09-29

  
 
 
 
 
§ 75 Dnr: KS 2021/221 
 
Uppföljning och prognos sektor socialtjänst tertial 2 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per augusti en positiv budgetavvikelse på 9 626 tkr och 
prognostiserar ett överskott om 12 900 tkr för 2021. Prognosen beror på de effektiviseringar 
som sektorn arbetat med under flera år. Sektorn har nu en rådighet över ekonomin och ser 
ständigt över nyttjandet av resurserna. De primära orsakerna till överskottet finns i 
personalkostnader och köp av verksamhet (köpt vård) samt statsbidrag. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 2 2021 Sektor socialtjänst 
 
 
Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/221
2021-09-01

 
Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos sektor socialtjänst tertial 2 2021 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för sektor socialtjänst tertial 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor socialtjänst redovisar per augusti en positiv budgetavvikelse på 9 626 tkr och 
prognostiserar ett överskott om 12 900 tkr för 2021. Prognosen beror på de effektiviseringar 
som sektorn arbetat med under flera år. Sektorn har nu en rådighet över ekonomin och ser 
ständigt över nyttjandet av resurserna. De primära orsakerna till överskottet finns i 
personalkostnader och köp av verksamhet (köpt vård) samt statsbidrag. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-01 
Bilaga uppföljning och prognos tertial 2 2021 Sektor socialtjänst 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/221
2021-09-01

Beslut skickas till 
maria.harstrom@stenungsund.se 



Uppföljning och prognos tertial 2 - 2021 Sektor socialtjänst, bilaga 
 

 
 
Resultat och prognos för Sektor socialtjänst tertial 2 – 2021 

Sektor socialtjänst redovisar ett resultat om 9 626 tkr per augusti och prognostiserar ett 
överskott om 12 900 tkr gentemot budget 2021.   

Sektorsövergripande    + 1 900 tkr 
Redovisat resultat för det sektorsövergripande ansvaret är -1 464 tkr och prognosen pekar på 
ett överskott om 1 900 tkr. Det nuvarande underskottet består av skyddsmaterial. Överskottet 
om 1 900 tkr är framförallt statsbidrag som sektorn kommer nyttja för att täcka dessa 
kostnader.  
 
Sektor Socialtjänst har under 2021 erhållit statsbidrag på sammanlagt ca 22 000 tkr. 
Av dessa medel är 8 788 riktade medel till äldreomsorgslyftet där sektorn hittills använt 2 400 
tkr, prognosen är att använda ytterligare 3 500 tkr under 2021 för de personer som studerar på 
deltid under hösten. 
Bidragen att säkerställa god vård för äldre och motverka ensamhet för äldre omfattar ca 
12 300 tkr av dessa medel är ca 5 900 tkr använda tom augusti.  
Individ- och familjeomsorgen har erhållit statsbidrag på sammanlagt 1 265 tkr. 485 tkr är 
riktade mot familjehem. 780 tkr täcker köpt plats psykiatri. 
 
IFO     + 3 200 tkr  
Redovisat resultat för Individ och familjeomsorg är + 3 519 tkr. Prognosen pekar på ett 
överskott om 3 200 tkr. I prognosen finns oanvända medel för IOP om 1 000 tkr. Det finns 
överskott inom verksamheten familjestöd och vuxenenheten. Underskott inom familjehem 
vägs upp av överskott inom köpta platser barn och unga. Försörjningsstödet prognostiserar ett 
underskott på 1 200 tkr. 
 
Kostnader för personer som söker försörjningsstöd efter etableringsperioden har ökat. För 
perioden 210501-210831 har 1409 tkr kr utbetalats till målgruppen, vilket är dubbelt så 
mycket som samma period föregående år. Detta innebär att en stor andel fortfarande inte blir 
självförsörjande under etableringsperioden. Totalt omfattas gruppen av 54 hushåll och 70 
personer. 
 
Antalet ärenden som tillkommit med Covid-19 som orsak är mycket lågt då förstärkt A-kassa 
har öppnat andra försörjningsmöjligheter. En ökad arbetslöshet har dock påverkat 
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möjligheterna på arbetsmarknaden negativt för alla, men framför allt för den målgrupp som 
står längre ifrån arbete.  
 
Individ och Familjeomsorgens ekonomiska trendbrott inleddes under andra halvåret 2019, då 
placeringskostnaderna för institutionsplaceringarna avseende barn och unga började minska 
markant. När det gäller kostnaderna för missbruk vuxna och VIN (våld i nära relation), 
inträffade trendbrottet ett knappt år senare. Dessa trender håller i sig, deras utveckling under 
innevarande år ser lovande ut. Situationen kring försörjningsstödet och svårigheten att få tag i 
familjehem bidrar till en något försiktig prognos. Arbetet med målsättningen ”bättre kvalité 
till lägre kostnad” har etablerats och fungerar väl. 
 
Funktionshinder     + 1 600 tkr 
Redovisat resultat för det Funktionshinder är + 3 118 tkr och prognosen pekar på ett överskott 
om 1 600 tkr. Prognosen har förbättrats mot april då öppnandet av nya boendet Hasselbacken 
44 behöver mindre personal än tidigare beräknat. Verksamhetens förändringsarbete med 
bättre lokalförsörjning och effektivare resursplanering fortsätter och bidrar till en mer 
ekonomisk hållbar situation. Verksamheten har infört ett mer flexibelt arbetssätt och bidrar 
även till de övriga verksamheterna i sektorn genom att samverka kring och arbeta med 
komplexa brukare. 
 
I prognosen har verksamheten beaktat ett befarat vite på 1 000 tkr för ej verkställda beslut. 
Dessa beslut har haft verkställighetsförhinder då brukarna har haft annan huvudman som 
verkställare (kriminalvården). Inspektionen för vård och omsorg ansåg inte att det förelåg 
förhinder att verkställa besluten ändå. I dagsläget är besluten verkställda och risken för mer 
vite är därmed undanröjd. 
 
 
Kommunal hälso- sjukvård   + 300 tkr 
Redovisat resultat för Kommunal hälso- och sjukvård är -85 tkr och prognosen pekar på ett 
överskott om 300 tkr. Överskottet kan härledas till lägre kostnader för hjälpmedel. Under 
sommaren har verksamheten hyrt in sjuksköterskor på 2,5 åa till en kostnad av 350 tkr som 
täcks att statsbidrag.  
 
Verksamheten är känslig för sjukskrivningar och annan frånvaro då möjligheten till att täcka 
med vikarier är obefintlig på grund av yrkets legitimationskrav. Under de två första kvartalen 
har verksamheten utökat bemanningen för att möta upp sårbarheten vilket gett effekt på ett 
positivt sätt. Kostnaderna för att bemanna sommaren blev lägre än prognostiserat, behovet av 
konsultsjuksköterskor kunde mötas upp med en god planering samt en relativt god rekrytering 
av sommarvikarier. 
 
Särskilt boende    +/- 0 tkr 
Redovisat resultat för Särskilt boende är + 632 tkr och prognosen pekar på budget i balans vid 
årets slut. Verksamheten har fortsatt haft en stängd enhet och även fyra platser på ytterligare 
en enhet vilket väger upp underskott i verksamheten. Den stängda avdelningen öppnas under 
hösten 2021. 
 
Verksamheten har budget i balans trots att flera enheter har ett negativt utfall. Detta 
kompenseras med att avdelningen Måsen har varit stängd och Kastanjen 2 inte har varit 
bemannat fullt ut. Underskotten på enheterna beror delvis på vi har flera enheter med åtta 
brukare vilket gör att det är utmanande att få ihop budget. Sårbarheten vid frånvaro får 



konsekvenser för enhetens budget. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta med att få ut de 
resurspass som finns i verksamheten. Flera enheter har haft utmaningar med covid-19 och 
satts i karantän vilket innebär att personalresurserna inte kunnat användas på ett 
resurseffektivt sätt. Extrabemanning för att avskilja personal i pandemipåverkade enheter har 
belastat verksamheten under hela pandemin. Sjuk- övertid- och fyllnad har varit mer än 
budgeterat på grund av höga sjuktal.  
 
 
Ordinärt boende    + 5 900 tkr 
Redovisat resultat för Ordinärt boende är + 3 906 tkr och prognosen pekar på ett överskott om 
5 900 tkr. Verksamheterna arbetar med mer effektiva planeringar genom det digitala 
planeringssystemet vilket leder till en mer konstandseffektiv verksamhet. Samtliga distrikt har 
budget i balans, dock redovisar volymbudgeten ett negativt resultat som en konsekvens av 
ökade beviljade timmar. Målet med att arbeta med den budget vi har idag utan extra 
volympengar kommer nås trotts att antalet omsorgstagare ökar. Verksamheten ser över detta 
mål löpande då det kan komma en brytpunkt när detta inte längre är möjligt.   
 
Verksamheten har haft ett snitt på 28 fler omsorgstagare/månad i år än under samma period 
föra året. Ökat antal omsorgstimmar ger också utrymme för att göra mer effektiva planeringar. 
 
Pandemin påverkar i flera avseenden. Verksamheten har haft som målsättning att klara sig 
med den personal man har och arbetat för inte få in för många nya eller vikarier på grund av 
den smittrisk som pandemin för med sig. Verksamheten har haft stort fokus på basuppdraget 
vilket lett till att andra delar fått stå tillbaka under en tid. Verksamheten arbetar för närvarande 
med att utforma och starta om ansvars- och utvecklingsarbetet. 
 
Personlig assistans har höga timkostnader varje månad. Detta arbetas med men det har varit 
svårt att rekrytera då det är brukarna som till stor del väljer vilka som skall rekryteras. 
Enheten prognosticerar ett överskott om 1 500 tkr som kan härledas till outnyttjade 
budgetmedel i samband med att brukare flyttat in på gruppbostad. 
 
 
 
Investeringar 
Löpnade investeringar kommer att ske inom sektor socialtjänst i enlighet med 
investeringsbudget. Flera investeringar kommer att ske under och hösten. Prognosen för 2021 
är 200 tkr i oanvända investeringsmedel. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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§ 105 Dnr: KS 2021/506 
 
Uppföljning och prognos 2021 sektor samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos tertial 2 2021 för sektor 
samhällsbyggnad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor Samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 3 
023 tkr. Prognosen för helåret är en ett överskott på 600 tkr. Verksamhet exploatering 
redovisar ett överskott på 602 tkr och prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Överskottet 
beror delvis på lägre lönekostnader på grund av vakanser inom Kart och Mät. Överskottet 
väntas inte öka eftersom verksamheten planerar att nå full bemanning under hösten. Intäkter 
kopplade till detaljplaner har genererat ett överskott men det väntas minska på grund av 
personalomsättning.   
 
Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett underskott på 24 tkr och har en prognos på minus 200 
tkr. Det prognostiserade underskottet kommer från verksamhetsdelen bygglov. Det möjliga 
underskottet beror på säsongsvariationer i intäkter på bygglov men osäkerheten är hög i 
prognosen. Verksamhet Strategi Samordning redovisar ett överskott på 519 tkr och 
prognostiserar en budget i balans. Extrasatsningarna i budgeten väntas genomföras under året.  
 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott på 1 132 tkr och har en prognos på budget i balans. 
Extrasatsningarna i budgeten väntas genomföras under året. Avsatta medel för bidrag 
avseende väghållning av enskilda vägar förväntas inte utnyttjas till fullo. Färdtjänst redovisar 
ett överskott på 32 tkr. Prognosen visar en budget i balans men osäkerheten i prognosen är 
stor på grund av pandemins möjliga påverkan på resandet under hösten. Bostadsanpassning 
har ett överskott för perioden på 650 tkr och prognostiserar ett överskott för helåret på 600 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-09-14 
Bilaga – 2021-09-14 Ekonomisk uppföljning. 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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William Viklund Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Uppföljning och prognos sektor samhällsbyggnad tertial 2 2021  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos tertial 2 2021 för sektor 
samhällsbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor Samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 3 
023 tkr. Prognosen för helåret är en ett överskott på 600 tkr. Verksamhet exploatering 
redovisar ett överskott på 602 tkr och prognostiserar ett överskott på 200 tkr. Överskottet 
beror delvis på lägre lönekostnader på grund av vakanser inom Kart och Mät. Överskottet 
väntas inte öka eftersom verksamheten planerar att nå full bemanning under hösten. Intäkter 
kopplade till detaljplaner har genererat ett överskott men det väntas minska på grund av 
personalomsättning.   
 
Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett underskott på 24 tkr och har en prognos på minus 200 
tkr. Det prognostiserade underskottet kommer från verksamhetsdelen bygglov. Det möjliga 
underskottet beror på säsongsvariationer i intäkter på bygglov men osäkerheten är hög i 
prognosen. Verksamhet Strategi Samordning redovisar ett överskott på 519 tkr och 
prognostiserar en budget i balans. Extrasatsningarna i budgeten väntas genomföras under året.  
 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott på 1 132 tkr och har en prognos på budget i balans. 
Extrasatsningarna i budgeten väntas genomföras under året. Avsatta medel för bidrag 
avseende väghållning av enskilda vägar förväntas inte utnyttjas till fullo. Färdtjänst redovisar 
ett överskott på 32 tkr. Prognosen visar en budget i balans men osäkerheten i prognosen är 
stor på grund av pandemins möjliga påverkan på resandet under hösten. Bostadsanpassning 
har ett överskott för perioden på 650 tkr och prognostiserar ett överskott för helåret på 600 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet är en ekonomisk uppföljning berörs inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-09-14 
Bilaga – 2021-09-14 Ekonomisk uppföljning. 
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2021-09-14

 
William Viklund 
 
 
Uppföljning och prognos T2 2021 sektor Samhällsbyggnad 
 

 

Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 3 
023 tkr för perioden. Helårsprognosen för hela sektorn är ett plusresultat på 600 tkr.  
Exploatering redovisar ett överskott på verksamhetsnivå om 602 tkr. Prognosen för helåret 
visar ett överskott om 200 tkr. Intäkter kopplade till detaljplaner har under året genererat ett 
överskott jämfört med budget. Med den nya plantaxan kan avtal tecknas där kommunen i 
högre grad har möjlighet att ta betalt för det arbete som verksamheten lägger ner. Överskottet 
på intäkter tros minska något på grund av personalomsättning. Det totala överskottet beror 
också på vakanser hos Kart och Mät. Överskottet förväntas inte öka eftersom verksamheten 
planerar att nå full bemanning under slutet på året.     
Bygg Miljö redovisar ett underskott om 24 tkr för perioden. Intäkterna på verksamheten har en 
stor variation beroende på säsong. Ärendetypen är dock densamma som tidigare, det vill säga 
mindre tillbyggnader och andra mindre åtgärder. Prognosen för helåret visar ett underskott om 
200 tkr vilket kan härledas till de prognostiserade lägre intäkterna inom bygglov under den 
senare delen av året.   
Strategi Samordning redovisar ett överskott om 519 tkr för perioden. Ett underskott på 
personalkostnader kompenseras av ett överskott på övriga kostnader. Prognosen för helåret 
visar en budget i balans. 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott om 1 132 tkr för perioden. Budgeterade medel för 
drift och underhåll av gator samt för trafikåtgärder väntas gå åt i sin helhet. Dock förväntas 
inte avsatta medel för bidrag avseende väghållning av enskilda vägar behöva nyttjas fullt ut. 
Prognosen för helåret visar på en budet i balans.  



 
 

Bilaga
2021-09-14

Färdtjänst redovisar ett överskott om 32 tkr. Utbetalning sker via a´conto till Västtrafik och är 
baserad på ett budgeterat utfall. Prognosen visar en budget i balans men osäkerhet råder om 
hur pandemin kommer att påverka resandet under hösten.  
Bostadsanpassning redovisar ett överskott om 652 tkr. En genomgång av ansökningarna till 
bostadsanpassning har inneburit en sänkning av uppbokade kostnader med 400 tkr. Prognosen 
är ett överskott på 600 tkr. 

 
Försäljning av exploateringsfastigheter 
 
Under året räknar verksamheten med att kunna sälja ytterligare en industritomt i Stora Höga, 
samt en mindre tomt inom området Kopper. 
Nettovinst prognostiseras till 1 600 tkr. 
Extra satsningar i budget 
 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för extra satsningar i budget som ska användas till 
asfaltering, kompentensutveckling, implementering av översiktsplanen, flytt av 
belysningscentral, naturinventeringar samt vattenvårdade insatser. De olika projekten kommer 
att slutföras under hösten. 
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Investeringar 

 

Inom den skattefinansierade verksamheten är resecentrum den största budgeterade posten. 
Prognosen var tidigare i år att budgeterade medel för resecentrum skulle användas i dess 
helhet. Under året har förseningar med bland annat markköp inneburit att dessa kostnader 
kommer falla ut under 2022 istället. Sektorn har under året återställt hamnpromenaden. 
Sektorn håller också på att stärka upp väg och GC-väg i Kyrkenorum samt kommer utföra 
planerade asfalteringsåtgärder av vägar. Flera mindre digitaliseringsprojekt kommer att 
slutföras under året.  

 

Inga markköp har genomförts under året och inga markköp planeras att genomföras innan 
årsskiftet.  Extra satsningarna på armaturutbyten förväntas att genomföras under hösten men 
kabelförläggning och byte av styrapparat gällande trafikljus vid järnvägsövergång skjuts upp 
till 2022.  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 104 Dnr: KS 2021/507 
 
Uppföljning och prognos 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens godkänner uppföljning och prognos tertial 2 2021 för avgiftsfinansierad 
verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med minus 314 tkr. Prognosen är ett 
resultat i balans. Intäkterna förväntas kunna täcka verksamhetens kostnader över hela året. 
Underskottet beror på lägre än beräknade intäkter för den rörliga vattenavgiften. Ytterligare 
anslutningsavgifter förväntas tillkomma under året vilket kan förbättra resultatet.  

Avfall inkl. slam visar ett underskott för perioden med 114 tkr. Prognosen är att intäkterna 
kommer täcka kostnaderna. Verksamheten kommer att anlita en konsult vilket kan innebära 
ökade kostnader genom en deponiavsättning, något som inte beaktas i prognosen. Prognosen 
är även osäker på grund av att Renova tidigare år haft lägre kostnad för sin entreprenad än 
förväntat och därmed återbetalat kommunen i slutet på året.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-09-14 
Bilaga – 2021-09-14, Bilaga Uppföljning och prognos T2 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 

 
Beslut skickas till 
William.Viklund@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/794
2021-09-14

 
William Viklund Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
Uppföljning och prognos avgiftsfinansierad verksamhet tertial 2 
2021 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens godkänner uppföljning och prognos tertial 2 2021 för avgiftsfinansierad 
verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Vatten och Avlopp redovisar ett underskott för perioden med minus 314 tkr. Prognosen är ett 
resultat i balans. Intäkterna förväntas kunna täcka verksamhetens kostnader över hela året. 
Underskottet beror på lägre än beräknade intäkter för den rörliga vattenavgiften. Ytterligare 
anslutningsavgifter förväntas tillkomma under året vilket kan förbättra resultatet.  

Avfall inkl. slam visar ett underskott för perioden med 114 tkr. Prognosen är att intäkterna 
kommer täcka kostnaderna. Verksamheten kommer att anlita en konsult vilket kan innebära 
ökade kostnader genom en deponiavsättning, något som inte beaktas i prognosen. Prognosen 
är även osäker på grund av att Renova tidigare år haft lägre kostnad för sin entreprenad än 
förväntat och därmed återbetalat kommunen i slutet på året.   

Barnkonsekvensanalys 
Eftersom ärendet rör en ekonomisk uppföljning berörs inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – 2021-09-14 
Bilaga – 2021-09-14, Bilaga Uppföljning och prognos T2 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
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2021-09-14

 
Beslut skickas till 
William.Viklund@stenungsund.se 
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William Viklund 
 
 
Uppföljning och prognos T2 2021 avgiftsfinansierad verksamhet 
 

VA-enheten 

 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett underskott om 314 tkr. Inför året har en taxejustering gjorts 
för att intäkterna ska täcka kostnaderna. Ett lägre än förväntat utfall på de rörliga 
vattenavgifterna har hittills i år inneburit ett underskott. Intäkter för VA-anslutningsavgifter är 
höga för perioden vilket bidrar till att minska underskottet från de rörliga vattenavgifterna, 
ytterligare anslutningsavgifter förväntas under året. Prognosen för året visar på en budget i 
balans.   
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Avfall 

 

Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam redovisar för perioden ett underskott på 114 tkr. Verksamheten kommer 
att anlita en konsult för utredning av kostnadsutveckling av deponier vilket inte finns 
budgeterad. En eventuell avsättning skulle innebära kostnader under 2021 men då det i 
dagsläget är oklart om en avsättning kommer behövas är det inte medräknat i prognosen. Den 
ökade förbränningsskatten leder också till ökade kostnader för verksamheten. Samtidigt har 
Renova de senaste åren haft lägre kostnader för sin entreprenad och kommunen har erhållit en 
återbetalning i slutet av året. Storleken på en eventuell återbetalning är dock svårt att bedöma 
i förhand och ligger därför inte med i prognosen. Verksamheten prognostiserar ett nollresultat 
för året.  
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Inom den avgiftsfinansierade verksamheten är det enskilt största projektet arbetet med 
anslutning av området Svartehallen/Sågen till det kommunala VA-nätet. Andra större projekt 
under året är arbetet med förnyad slamhantering på Strävliden, fortsatt arbete med att rusta 
upp det befintliga VA-nätet samt modernisering av Ucklums avloppsreningsverk som nu är i 
sin slutfas.  
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§ 97 Dnr: KS 2021/448 
 
Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner 2021 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 2 2021 för sektor 
stödfunktioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 augusti en positiv avvikelse om 6 409 tkr. Prognos 
för helår beräknas till ett överskott på 600 tkr.  
  
Utfallet för de centrala stabsfunktionerna per den 31 augusti är positivt och uppgår till 4 706 
tkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre 
kostnader än budgeterat för Soltak inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre 
personalkostnaderna beror på vakanser som ännu inte tillsatts samt sjukfrånvaro. Dessutom 
har de extra satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari verkställts först efter 
sommaren. Prognosen för helår är ett överskott om 2 100 tkr.  
  
Fastighet redovisar för andra tertialet ett överskott om 146 tkr och prognosen är ett underskott 
om 2 800 tkr. Det prognosticerade underskottet beror på att kommunstyrelsen beslutat att 
avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis i förtid. Kostnaden för att avsluta hyresavtalet uppgår 
till 4 500 tkr.  
 
Utfallet för service uppgår för perioden till 1 599 tkr. Prognos för helår är ett överskott om 
1 300 tkr. Den positiva avvikelsen i augusti samt den positiva prognosen beror bland annat på 
att gymnasiet haft distansundervisning under våren, vilket inneburit att kostnaderna för 
livsmedel och personal blivit lägre än budgeterat. En ytterligare anledning är att den personal 
som normalt arbetar inom måltid och lokalvård på gymnasiet har kunnat användas för att 
täcka tillfälliga vakanser i andra delar av verksamheten. På grund av pandemin har även några 
av kommunens nya verksamhetslokaler använts i lägre utsträckning än planerat, vilket 
inneburit att det varit möjligt att vakanshålla tjänster inom lokalvården under våren.    
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Uppföljning och prognos sektor stödfunktioner tertial 2 2021 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning och prognos tertial 2 2021 för sektor 
stödfunktioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 augusti en positiv avvikelse om 6 409 tkr. Prognos 
för helår beräknas till ett överskott på 600 tkr.  
  
Utfallet för de centrala stabsfunktionerna per den 31 augusti är positivt och uppgår till 4 706 
tkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader samt lägre 
kostnader än budgeterat för Soltak inom tjänsteområde ekonomi och IT. De lägre 
personalkostnaderna beror på vakanser som ännu inte tillsatts samt sjukfrånvaro. Dessutom 
har de extra satsningar som kommunfullmäktige beslutade om i januari verkställts först efter 
sommaren. Prognosen för helår är ett överskott om 2 100 tkr.  
  
Fastighet redovisar för andra tertialet ett överskott om 146 tkr och prognosen är ett underskott 
om 2 800 tkr. Det prognosticerade underskottet beror på att kommunstyrelsen beslutat att 
avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis i förtid. Kostnaden för att avsluta hyresavtalet uppgår 
till 4 500 tkr.  
 
Utfallet för service uppgår för perioden till 1 599 tkr. Prognos för helår är ett överskott om 
1 300 tkr. Den positiva avvikelsen i augusti samt den positiva prognosen beror bland annat på 
att gymnasiet haft distansundervisning under våren, vilket inneburit att kostnaderna för 
livsmedel och personal blivit lägre än budgeterat. En ytterligare anledning är att den personal 
som normalt arbetar inom måltid och lokalvård på gymnasiet har kunnat användas för att 
täcka tillfälliga vakanser i andra delar av verksamheten. På grund av pandemin har även några 
av kommunens nya verksamhetslokaler använts i lägre utsträckning än planerat, vilket 
inneburit att det varit möjligt att vakanshålla tjänster inom lokalvården under våren.    
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Beskrivning av ärendet 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en ekonomisk uppföljning berörs inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Rapport 
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Sektor stödfunktioner – sammanfattning  

Sektor stödfunktioner redovisar per den 31 augusti en positiv avvikelse om 6 409 tkr. Prognos för 
helår beräknas till ett överskott om 600 tkr, vilket är en försämring sedan apriluppföljningen med  
1 150 tkr. Alla funktioner förutom fastighet har förbättrat sina prognoser. Fastighets försämrade 
prognos beror på kommunstyrelsens beslut att i förtid avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis.  

Sektorsövergripande  

Utfallet är positivt och uppgår till 1 001 tkr. Prognosen för helår är ett överskott om 800 tkr. 
Avvikelsen och den positiva prognosen kan hänföras till att de satsningar som kommunfullmäktige 
beslutade om i januari har verkställts först efter sommaren. Dessutom förväntas de 
verksamhetsrelaterade kostnaderna bli lägre än budgeterat.  

Administrationsfunktionen 

Administrationsfunktionen redovisar för perioden en positiv avvikelse om 470 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på lägre personalkostnader samt att budgeterade medel för arvoden till ställföreträdare 
ännu inte betalats ut. Det är svårt att budgetera och förutsäga hur kostnaderna för arvoden kommer att 
utveckla sig under året. Anledningen är att arvodet som kommunen betalar ut dels beror på 
ställföreträdarens arbetsinsats, dels på huvudmannens inkomst och förmögenhet. Arvodet fastslås i 
samband med granskning av ställföreträdarens årsräkning. Prognos för helår för 
administrationsfunktionen beräknas till ett underskott om 50 tkr. 

Det prognostiserade underskottet kan förklaras med att kommunfullmäktige beslutat att sätta ned 
avgifterna för serveringstillstånd och tillsyn till noll kronor under 2021. Det är Göteborgs stad som har 
hand om Stenungsunds handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Göteborgs stad tar inte ut någon 
avgift från kommunen. Handläggningen finansieras istället genom att Göteborgs stad tar ut en avgift 
från näringsidkare dels för ansökan av nya eller ändrade serveringstillstånd, dels för tillsyn av 
serveringsställen. Eftersom kommunfullmäktige har reducerat avgifterna kommer Göteborgs stad att 
fakturera Stenungsund det intäktsbortfall som reduceringen innebär.  
 

Budget 2021
Budget 
augusti 

Utfall  
augusti 

Avvikelse 
augusti 

Prognos 
augusti

Avvikelse 
%

Centrala stabsfunktioner
- Sektorsövergripande 5 706 3 618 2 617 1 001 800 14,0%
- Administrationsfunktionen 2 736 1 824 1 356 470 -50 -1,8%
- Kommunikationsfunktionen 8 813 6 062 5 733 330 -250 -2,8%
- Ekonomifunktionen 16 064 10 710 9 595 1 114 1 300 8,1%
- Personalfunktionen 23 215 15 477 15 257 220 200 0,9%
- Digitaliseringsfunktionen 32 716 21 811 20 240 1 571 100 0,3%
Summa centrala stabsfunktioner 89 252 59 502 54 797 4 706 2 100 2,4%

Fastighet 4 537 3 537 3 391 146 -2 800 - 
Servicefunktionen 94 074 62 716 61 157 1 559 1 300 1,4%

Summa sektor stödfunktioner 187 866 125 754 119 344 6 409 600 0,3%
*Ingår i ekonomifunktionen



 
 
Kommunikationsfunktionen 

Kommunikationsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 330 tkr. Den huvudsakliga 
anledningen till avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på frånvaro i form 
av exempelvis föräldraledigheter och sjukfrånvaro. På grund av covid-19 har kommunens 
transportpool använts i lägre utsträckning vilket påverkat kommunikationsfunktionens intäkter 
negativt. Prognos för helår är ett underskott om 250 tkr. Underskottet beror på att kommunstyrelsen 
har beslutat att personalparkeringen vid kommunhuset under 2021 ska vara avgiftsfri, vilket gör att 
kommunikationsfunktionens intäkter kommer att bli lägre än budgeterat.  

Ekonomifunktionen 

Funktionen, exklusive fastighet, redovisar för perioden ett överskott som uppgår till 1 114 tkr. 
Överskottet beror dels på lägre personalkostnader, dels på lägre kostnader för Soltak än budgeterat. 
Dessutom är de verksamhetsrelaterade kostnaderna lägre än budgeterat. Förväntad prognos för helår 
beräknas till ett överskott om 1 300 tkr.  

Fastighet 

Fastighet redovisar för tertial 2 ett överskott om 146 tkr. Prognosen för helår beräknas till ett 
underskott på 2 800 tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på att kommunstyrelsen beslutat att 
avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis i förtid till en kostnad av 4 500 tkr. Prognosen påverkas 
positivt av lägre kostnader för inhyrning av verksamhetslokaler. Under året har fastighet förhandlat 
om hyresavtal och gått ur lokaler. Inhyrningskostnaden för Fregatten har exempelvis minskat med 
närmare 700 tkr och kostnaderna för moduler har minskat med cirka 300 tkr. Dessutom har vårens 
kostnader för energi- och uppvärmning varit lägre än normalt. Kostnaderna har särskilt varit låga på 
gymnasiet och Stenungsund Arena. Det beror på att de flesta elever studerat på distans och att det 
energikrävande produktionsköket haft begränsad mattillagning. Dessutom har det varit få besökare på 
Stenungsund Arena.  

Kommunfullmäktige har tillfört medel för extra underhåll av kommunens fastigheter under 2021. 
Exempel på utökat underhåll som genomförts är invändigt- och utvändigt underhåll på Hällebäcks och 
Tallåsens särskilda boenden samt på skolor och förskolor.   

Personalfunktionen 

Personalfunktionen redovisar en positiv avvikelse som uppgår till 220 tkr. Överskottet beror på lägre 
personalkostnader på grund av tillfälliga vakanser. Prognos för helår beräknas till överskott om 200 
tkr. Kostnaderna för den löneadministration som SOLTAK utför åt kommunen är högre än budgeterat, 
vilket påverkar prognosen negativt.  

Digitaliseringsfunktionen 

Digitaliseringsfunktionen redovisar för perioden ett överskott om 1 571 tkr. Överskottet beror 
huvudsakligen på att kommunfullmäktiges särskilda satsning på digitalisering i driften under 2021 
ännu inte har verkställts. Prognosen för helår är ett överskott om 100 tkr. Prognosen påverkas positivt 
av att de löpande driftskostnaderna för Soltak är lägre, särskilt kostnaderna för servrar och nät. Ett 
större arbete pågår med att flytta kvarvarande verksamhetssystem och IT-lösningar till 
Soltaks gemensamma IT-miljö VKIS. Detta arbete är kostsamt och påverkar prognosen negativt.  



 
 
Kommunfullmäktige har avsatt extramedel för digitaliseringsarbete under 2021. 
Digitaliseringsfunktionen arbetar med flera parallella satsningar. En större satsning gäller så kallad 
Internet of things (IoT). I korthet handlar IoT om tekniken där sensorer, apparater eller byggnader är 
uppkopplade mot internet i syfte att samla in data eller att vara föremål för distansstyrning. Under 
hösten 2021 kommer kommunhuset och Stenungsund Arena att utrustas med sensorer för att mäta 
värme, ventilation och rörelsemönster. Datan som samlas in kommer att kunna bearbetas i en digital 
plattform. Syftet med piloten är att utveckla förståelsen för hur kommunen på bästa sätt kan utnyttja 
sensorer för kostnadseffektivisering och byggnadsdesign. 

Servicefunktionen   

Servicefunktionen redovisar för perioden ett överskott om 1 559 tkr. På helåret prognosticerar 
funktionen ett överskott om 1 300 tkr.  

Måltid redovisar ett överskott om 1 420 tkr för perioden. Prognos för helår är ett överskott om 1 100 
tkr. Både utfall och prognos påverkas av covid-19-pandemin. Gymnasiet och högstadieskolorna har 
under våren haft begränsat med elever på plats, vilket inneburit att produktionsköket på Nösnäs och en 
rad tillagningskök har haft begränsad tillagning. Detta har medfört lägre livsmedelskostnader än 
budgeterat. Den lägre graden av mattillredning har också medfört lägre kostnader för 
vikarieanskaffning eftersom personalen kunnat användas för att täcka vakanser i andra kök. Även 
intäkterna har påverkats av covid-19-pandemin. På grund av färre ätande och betalande gäster främst 
på gymnasiet har kostersättningen minskat.  

För närvarande pågår en ombyggnation av köket och matsalen på Nösnäsgymnasiet. Köket på 
gymnasiet kan med anledning av ombyggnaden inte användas till storskalig produktion till andra 
köksenheter. Måltidtidsproduktionen har därför delats upp på fler köksenheter, vilket under hösten 
kommer att leda till högre kostnader för transporter och personal. Detta påverkar prognosen negativt.  

Lokalvård och vaktmästeri redovisar ett överskott om 236 tkr. Personalkostnaderna avviker positivt 
inom lokalvården, främst på grund av att ny- och ersättningsrekryteringar genomförts senare än 
planerat. Det beror på att kommunens verksamhetslokaler under pandemin används i lägre 
utsträckning vilket också innebär ett minskat behov av lokalvård. Med anledning av covid-19-
pandemin genomförs ett mer djupgående och materialintensivt städ, vilket är dyrare än ordinarie städ. 
Vidare är verksamheternas efterfrågan på förbrukningsmaterial fortsatt hög, vilket i kombination med 
höga materialpriser påverkar verksamhetens kostnadsbild negativt. Prognos för helåret är ett överskott 
om 400 tkr. 

Periodens utfall för parkverksamheten är ett underskott om 97 tkr. Prognos för helår är ett underskott 
om 200 tkr, vilket bland annat beror på att verksamheten har ett stort behov av att ta in extern hjälp för 
att utföra vissa uppgifter. Exempel är arborister för trädklippning. Parkverksamheten arbetar med att 
se över sina kostnader. I syfte att minska behovet av entreprenörer har verksamheten under året 
investerat i en fjärrstyrd släntklippare för att klippa gräset på bullervallarna. Detta kommer minska 
kostnaderna kommande år. Dessutom har verksamheten investerat i andra nya maskiner, vilket 
kommer att minska kostnaderna för reparationer framöver.  

 

 



 
 
Investeringsredovisning  

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, andra är pågående och några är avslutade. Till vänster i tabellen nedan redovisas total 
utgift för några av kommunens större fastighetsinvesteringar och till höger i tabellen redovisas årets 
investeringar. 

Budgeten för fastighetsrelaterade investeringar 2021 uppgår till 237 439 tkr. Prognos för helår är  
118 891 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 118 548 tkr. Anledningen till att prognosen för 
investeringarna blir lägre än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplaner på grund av till 
exempel överklaganden och längre ledtider.  

 

 

Avslutade projekt 

Utbyggnaden av Hallernaskolan är klar. Skolan har kompletterats med ny fullskalig idrottshall som 
kan delas in i tre undervisningssalar samt sex omklädningsrum. I byggnaden ryms även fyra nya 
klassrum, musik, NO samt slöjdsalar. Byggnaden är slutbesiktigad och har använts i undervisning från 
årsskiftet. Utfallet uppgår till 59 578 tkr vilket innebär lägre kostnader om 4 422 tkr mot budget. Den 
positiva avvikelsen beror på billigare materialval, lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten 
samt lägre kostnader för projektering.  

Varmförrådet färdigställdes under hösten 2020 men avslutades ekonomiskt under 2021. Totalt utfall 
för projektet uppgår till 8 174 tkr vilket ger en positiv avvikelse om 326 tkr. Med det nya förrådet kan 

Investeringsredovisning fastighet 
Investeringar sedan projektstart Årets investeringar

Beslutad 
totalbudget

Ack. 
utfall Prognos

Budget 
avvikelse

Budget 
2021

Utfall 
augusti

Avvikelse 
augusti

Prognos 
2021

Prognos 
avvikelse

Avslutade större investeringar 
- Hallerna idrottshall och skola 64 000 59 578 4 422 2 500 1 959 541 1959 541
- Varmförråd räddningstjänst 8 500 8 174 326 100 70 30 70 30
- Nösnäs pausrum och klassrum 4 943 3 946 997 465 297 168 297 168

Pågående större investeringar
- Hallerna högstadium 222 800 2 442 185 000 37 800 57 066 2 473 54 593 22 900 34 166
- Stora Högaskolan 99 240 41 471 99 240 51 090 27 233 23 857 45 900 5 190
- Nösnäs kök och matsal 42 175 4 014 42 175 26 366 1 105 25 261 10 000 16 366
- Kyrkenorumskolan ombyggantion 22 030 2 514 22 030 16 338 2 325 14 013 5 110 11 228
- Norra Hallerna förskola 30 193 6 003 24 190 6 150 24 043
- LSS Söbacken 12 950 67 12 883 1 500 11 450
- Nya klassrum Nösnäs 12 385 339 12 046 800 11 585

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 
Övriga lokalinvesteringar 5 500 0 5 500 0 5 500
Underhållsinvesteringar 8 478 7 759 719 11 463 -2 985
Energi och säkerhet 7 760 3 293 4 467 6 954 806
Verksamheternas behov 4 248 1 969 2 279 4 248 0
Fastighets löpande 400 0 400 940 -540
Myndighetskrav 1 600 0 1 600 600 1 000
Summa investeringar 2021 237 439 54 892 182 547 118 891 118 548



 
 
räddningstjänsten skydda sin utrustning mot väder och vind samtidigt som de har sina saker inom 
räckhåll. En del av byggnaden fungerar även som utbildningslokal. 

Nösnäs pausrum och klassrum står klart och har varit i bruk sedan ett par månader. Totalt har 
ombyggnationen kostat 3 946 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 997 tkr. Avvikelsen 
beror till största delen på att kommunen fick ett lägre anbud än budgeterat. 

Pågående fastighetsinvesteringar  

Hallernas nya högstadieskola är upphandlad och byggstart har inletts i form av mindre schaktarbeten 
samt röjning av sly. Entreprenören har påbörjat detaljprojektering för framtagning av bygghandlingar. 
Förhoppningen är att bottenplattan ska stå färdig innan jul. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre 
våningar. Den förväntas tas i drift höstterminen 2023 och prognosen uppgår till 185 000 tkr, vilket är 
37 800 tkr lägre än budget. Anledningen är att kommunen fick ett lägre anbud än kalkylerat.   
 
Arbetet med tillbyggnaden av Stora höga F-6 fortlöper enligt plan. Under våren kom takstolarna på 
plats och entreprenören hann få tätt hus innan semestern. För närvarande pågår invändiga 
installationer såsom rördragningar och elarbeten samt att panel på utsidan håller på att sättas upp. 
Tillbyggnaden förväntas tas i bruk i februari 2022. Därefter påbörjas ombyggnationen av det 
nuvarande köket och matsalen i lågstadiedelen. Parallellt pågår projektering av ny infart till högstadiet 
med tillhörande parkering samt flytt av mopedparkering. Arbetet planeras vara färdigt för upphandling 
i mitten av oktober. Vid årsskiftet kommer även projekteringen för ombyggnation av högstadiets 
matsal vara klar. Ombyggnationen påbörjas under februari 2022 och ska tas i drift inför skolstart 
hösten 2022. Total prognos för projektet uppgår till 99 240 tkr.  
 
Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök är i full gång sedan mitten av juni i år. Markarbetena för 
tillbyggnaden är så gott som klara och gjutning av bottenplatta påbörjas inom kort. Matsalen kommer 
byggas ut för att rymma fler elever och köket ska totalrenoveras. Efter ombyggnationen kommer 
köket kunna öka sin produktion till 5 000 portioner per dag, jämfört med dagens 3 500 portioner per 
dag. Lokalerna kommer tas i bruk inför skolstart hösten 2022 och total prognos är 42 175 tkr.  
 
Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan startades under sommaren 2021. Fram till nu har arbetet i 
huvudsak bestått av rivning av befintliga installationer samt framtagning av bygghandlingar. Nästa 
steg i etapp 1 är att färdigställa nuvarande studiehall. Skolans planlösning ska förändras för att möta 
verksamhetens behov. Det innebär att den gamla gymnastiksalen och vissa delar av övriga lokaler 
byggs om till musiksal, bild/NO/tekniksal, fler grupprum, utökade arbetsrum för personal, utökad 
elevhälsa samt förbättrad logistik för diskinlämning till köket. Även åtgärder för bättre ventilation och 
energieffektivitet kommer genomföras. Alla nya funktioner inryms i befintlig byggnad och projektet 
beräknas vara färdigt inför höstterminen 2022. Prognosen är 22 030 tkr.  

Hallerna förskola är färdigprojekterad men på grund av förmodad överklagan gällande bygglov 
kommer projektet bli försenat. Upphandling planeras till årsskiftet och förhoppningen är att 
byggnationen kommer igång under 2022. Förskolan kommer att rymma åtta avdelningar samt ett 
produktionskök. Byggnaden är kommunens första tvåvåningsförskola och kommer uppföras i en solid 
träkonstruktion. Utemiljön har planerats in i befintlig skogsmiljö vilket ger en unik vistelse- och 
lekyta för barn och personal.  
 



 
 
Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Projektering har startat och byggstart 
planeras till första kvartalet 2022.  
 
Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet befinner sig i projekteringsfasen. Byggstart 
är planerad till årsskiftet vilket är en ytterligare förskjutning i tidsplanen. Lokalerna planeras att tas i 
bruk under januari 2023. 
 

Övriga fastighetsrelaterade investeringar 

Under året är ett 20-tal större underhållsprojekt planerade i kommunens lokaler. Generellt prioriteras 
tak, fönster och fasader men under året har det även genomförts en del inre underhåll på framförallt 
skolor, förskolor och äldreboenden. Budgeten uppgår till 8 478 tkr och utfall per den 31 augusti är 
7 759 tkr. Prognos för året uppgår till 11 463 tkr vilket ger underskott om 2 985 tkr. Underskottet 
beror på att ett par av de underhållsprojekt som kommunfullmäktige avsatt extra medel för redovisas 
som investeringsprojekt på investeringssidan istället för på driftssidan.  

Underhållsarbetet på Nösnäsgymnasiet fortlöper; ett större takarbete inklusive tilläggsisolering på A-
plan samt ommålning av elevhälsans korridorer och toaletter har genomförts och nu pågår fönsterbyte 
på B-plan. Totalt kommer ett 40-tal fönster att bytas ut.   

I grundskolorna fortsätter renoveringen av klassrum och Kyrkenorumskolan har fått nya fönster. På 
Spekeröd förskola har de äldre delarna av huset målats om och på Bergsvägens förskola har ytterligare 
en avdelning renoverats. På Kopperskolan har både yttre fasadarbeten och målning av korridorer 
genomförts. Ett antal asfalteringsarbeten är också utförda under sommaren på ett flertal skolor samt på 
Tallåsen.  

Boningshuset i Toröd är totalrenoverat på utsidan. Taket är helt omlagt, fasaden bytt och 
tilläggsisolerad samt att alla fönster och dörrar är nya. Dessutom har ett större arbete utförts i 
kommunhuset med att förbättra inomhusmiljön i byggnadsdelen närmast personalparkeringen. Arbetet 
har innefattat renovering av kontor, korridorer samt toalettutrymmen. Under hösten kommer 
ytterligare kontor att renoveras. 
 
Investeringsbudgeten för energi och säkerhet uppgår till 7 760 tkr och prognos för helår beräknas till  
6 954 tkr. I kommunhuset har säkerheten förbättrats och åtgärder har genomförts i Medborgarservice 
samt i flertalet yttre kontor på bottenplan. Fönster har säkerhetsklassats och inbrottslarmet har byggts 
ut med fler deckare i alla rum. Under hösten kommer passersystem att installeras på konferensrum 
som nås från allmänna utrymmen. Som ett ytterligare led i kommunens krisberedskapsplan ska 
vattenförsörjningen av samhällsviktiga funktioner säkerställas. Det innebär att nödvändiga 
förutsättningar installeras på alla äldreboenden för att i en krissituation kunna koppla på externt 
nödvatten.  

På energisidan fortsätter arbetet med att byta gammal armatur till LED belysning. Under året kommer 
arbeten genomföras på Tallåsen, brandstationen och Fregatten samt i flera av kommunens 
grundskolor. Under hösten inleds två större ventilationsprojekt på Nösnäsgymnasiet samt på 
Svenshögen skola. Syftet på Nösnäs är att justera och anpassa värme- och ventilation utifrån 
nuvarande förhållanden efter flera ombyggnationer samt på grund av att arenan fått en egen 
fjärrvärmeanslutning.  



 
 
Avseende verksamheternas behov löper planeringen på enligt plan och ingen avvikelse förväntas. När 
det gäller fastighets egna löpande investeringsmedel beräknas prognosen till ett underskott om 540 tkr. 
Anledningen är ett planerat inköp av en redskapsbärare som kommer kunna användas till bland annat 
sandupptagning på skolor och förskolor. 

 

Inför 2021 har en inventering av sektorernas behov skett avseende digitala hjälpmedel. Det har 
resulterat i åtta nya projekt som påbörjats under året, samtidigt som fyra projekt från 2020 har 
avslutats eller håller på att färdigställas. Inom sektor samhällsbyggnad pågår bland annat projekt med 
att ta fram en ny översiktsplan samt ett arbete med att ta fram en lösning för att presentera kommunens 
infrastruktur i 3D digitalt.  

Årets kommungemensamma projekt är att utrusta alla konferenslokaler i kommunhuset med en digital 
bokningsskärm, projektet kommer färdigställas under november.  Under våren har det även 
genomförts ett större fiberprojekt i kommunens fastigheter som nu ger alla anställda en robust 
internetuppkoppling. Under sommarmånaderna färdigställdes arbetet med att uppgradera 
kommunhusets wifi genom att fördubbla antalet accesspunkter. I planen ligger också en uppgradering 
av befintligt wifi på ytterligare 23 av kommunens fastigheter, med start hösten 2021. Prognos för helår 
uppgår till 2 625 tkr.  

Avseende mobil reservkraft är fyra mindre mobila enheter och två större reservkraftverk på kärra 
inköpta och levererade under 2020. Under sensommaren 2021 har ett stationärt reservkraftverk 
installerats på Pressaregården. Under hösten kommer ytterligare ett mindre reservkraftverk att 
upphandlas. Reservkraftverken bidrar till att säkerställa kommunens energiförsörjning av 
samhällsviktig verksamhet. Prognos uppgår till 912 tkr. 

Servicefunktionens löpande investeringsmedel uppgår till 1 670 tkr och prognosen är att allt kommer 
att förbrukas under året. Flera större inköp är planerade såsom utbyte av fyra åkgräsklippare och helt 
nya uppsättningar av lokalvårdsinventarier på flera objekt. Utöver detta arbetar servicefunktionen 
utifrån årets investeringsplan i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö i form av en säker och stabil 
maskinpark inom alla funktionens enheter.  

Stödfunktioners löpande investeringsmedel har en budget som uppgår till 1 317 tkr. Medlen kommer 
att användas till att uppdatera teknisk utrustning i kommunhuset, elcyklar och nödvändiga inventarier 
inom lokalvården. Sektorn kommer också fortsätta arbetet med att stärka säkerheten i kommunhuset. 
Prognos är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.   

 

 

Investeringsredovisning stödfunktioner exkl. fastighet 

Budget 
2021

Utfall 
augusti

Avvikelse 
augusti

Prognos 
2021

Prognos 
avvikelse

Digitalisering 3 403 726 2 677 2 625 778
Mobil reservkraftverk 912 130 782 912 0
Stödfunktioner löpande 1 317 376 941 1 317 0
Servicefunktionen löpande 1 670 184 1 486 1 670 0
Summa investeringar 2021 7 302 1 415 5 887 6 524 778
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till priser för 
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns ett avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner när elever väljer annan utförare än 
hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 avser de kurser inom 
kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar 
inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal 
ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 
utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för 
invandrare. 
 
Under 2021-01-01—2021-12-31 har ett enhetspris på 55 kronor per poäng för både 
grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser tillämpats och det föreslås vara 
oförändrat 2022. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som 
teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna 
yrkesutbildningar föreslås oförändrat ömsesidigt förpliktande förhandlingar.  
 
Prislistan för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 
2022 ser ut enligt följande: 

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

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris på 
36 kronor per poäng, 
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• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

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

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor 
per poäng, 

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

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

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader och intäkter speglar, på grund av pandemin inte normalt läge, varför indexering 
sker 2022. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en 
likvärdigare skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Protokollsutdrag GR 2021-09-23 § 306 
Tjänsteskrivelse med bilagor från GR daterad 2021-08-27  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Sandra Tedenby 
Sektorchef Verksamhetschef 
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Beslut skickas till 
gr@grkom.se 
malin.carlsson@stenungsund.se 
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 306. Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022  

Diarienummer: 2021-00123 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga daterad 2021-05-31  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 



Förbundsstyrelsen – ärende 4  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe, projektledare, Marie Egerstad, chef, 

vuxenutbildningen 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00123 

 
 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning 2022 1  

 

 

 

Interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga 

daterad 2021-05-31 samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 

30 november 2021. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef 

  

Skickas till  

Medlemskommunerna     



Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Marie Egerstad 

Datum: 2021-05-31 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning  1 

 

 

Prislista för interkommunal 

ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning 2022 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 
Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 

oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 

såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 

sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För 

elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner. 

 

Nedan följer prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 

oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1: 60 kronor per timme 

Studieväg 2: 50 kronor per timme 

Studieväg 3: 45 kronor per timme. 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR i 
Göteborgsregionen 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of the 
Gothenburg Region) kalenderåret 2022 i enlighet med prislista daterad 2021-06-08. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner när elever väljer annan utförare än 
hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Utbildningschefsnätverket för de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen GR har 
gemensamt tagit fram förslag till interkommunal ersättning för 2022. 
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR (International School of the Gothenburg Region).  
 
Prislistan utgår från grundläggande principer och regelverk som beslutades 2002. Principerna 
går i korthet ut på att den interkommunala ersättningen ska baseras på genomsnittet av GR-
kommunernas kostnader för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 
Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för 
eventuella modersmålskostnader ingår.  
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola 
Barn 1 - 2 år  161 247 kr/år 
Barn 3 - 5 år  128 998 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg 
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Barn 1 - 2 år  139 719 kr/år 
Barn 3 - 5 år  111 775 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass 
Förskoleklass  56 975 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola 
Grundskola årskurs 1-3  78 847 kr/år 
Grundskola årskurs 4-6  97 711 kr/år 
Grundskola årskurs 7-9  115 515 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem 
Fritidshem årskurs F-3  44 019 kr/år 
Fritidshem årskurs 4-6  36 016 kr/år 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola 
Nivå 1  702 701 kr/år 
Nivå 2  506 583 kr/år 
Nivå 3                                              dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola 
Nivå 1                                              238 918 kr/år 
Nivå 2                                             172 239 kr/år 
Nivå 3                                             dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 
 
Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 
ISGR, Svenska sektionen 
Förskoleklass                                   59 254 kr/år 
Årskurs 1-3                                      82 001 kr/år 
Årskurs 4-6                                      101 620 kr/år 
Årskurs 7-9                                      120 136 kr/år 
ISGR, Internationella sektionen 
Årskurs 0                                          82 001 kr/år 
Årskurs 1-3                                       82 001 kr/år 
Årskurs 4-5                                       101 620 kr/år 
Årskurs 6-9                                       120 136 kr/år 
ISGR, Fritidshem 
Fritidshem F-3                                  45 780 kr/år 
Fritidshem 4-6                                  37 456 kr/år 
 
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-12-11) ska 2022 års prislista 
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indexeras eftersom pandemin påverkat både kostnader och intäkter så att dessa inte speglar 
normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i den interkommunala ersättningen för 
2021 med en indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 
2,074% 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska vara Göteborgsregionen till handa senast den 11 december 
2020. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader och intäkter speglar, på grund av pandemin inte normalt läge, varför indexering 
sker 2022.  
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en 
likvärdigare skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-09-23 § 305 
Tjänsteskrivelse till förbundsstyrelsen 2021-06-18 med bilagd prislista 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön  
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Marie Wrethander 
Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/889
2021-10-01

gr@kom.se 
johan.kristensson@stenungsund.se 

mailto:gr@kom.se
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 305. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00121 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 

respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Efter 

beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista indexeras 

då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt 

läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 med en 

indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 

2022. 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ellen Alverén, sekreterare skolekonomnätverket 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00121 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2.   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla 

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 

med en indexuppräkning för 2022.  Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 

2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef 

Skickas till 

Medlemskommunerna     
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 

vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

 

Skolekonomnätverket gjorde under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, en översyn av beräkningsmodellen som ligger till grund 

för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i beräkningsmodellen 

och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till grund för förslag till 

prislista 2022.  

 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställa principerna ska ersättningen för år 2022 baseras på genomsnittet 

av GR-kommunernas nettokostnader och utgår från 2020 års redovisade kostnader 

som sedan schablonmässigt indexeras till 2022 års penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2022. Detta 

beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att 

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2022 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2022.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2022 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:12, 20:37 samt 21:11. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021 och 2022 med 2,074 %. Ingen rationalisering av index. 

Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2022 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola 

Barn 1-2 år                           161 247 kr/år 

Barn 3-5 år                          128 998 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          139 719 kr/år 

Barn 3-5 år                          111 775 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass 

Förskoleklass                         56 975 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     78 847 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     97 711 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                    115 515 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    44 019 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    36 016 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola 

Nivå 1                                         702 701 kr/år 

Nivå 2                                         506 583 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         238 918 kr/år 

Nivå 2                                          172 239 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          59 254 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-6                            101 620 kr/år 

Årskurs 7-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           82 001 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-5                            101 620 kr/år 

Årskurs 6-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         45 780 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         37 456 kr/år

  

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/888
2021-10-01

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Interkommunal ersättning, gymnasieskola och gymnasiesärskola i 
Göteborgsregionen 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Göteborgsregionens kommunalförbunds förslag till 
ersättningsnivåer för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, finns avtal som reglerar den 
interkommunala ersättningen mellan kommuner när elever väljer annan utförare än 
hemkommunen. Priserna revideras årligen utifrån de omvärldsfaktorer som påverkar 
prisbildningen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Prislistan för gymnasiet och gymnasiesärskolan bygger på fastställda principer men med 
anpassningar till utvecklingen. 
 
Grundprinciperna för prislistan är följande: 

• Priset beräknas i normalfallet, från och med 2020, vartannat år mot tidigare vart fjärde 
år. Mellanliggande år justeras priset med index. 

• Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för 
gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

• Det dyraste och billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det genomsnittliga 
priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på 
genomsnittspriset. Det finns två undantag till denna princip. Är det färre än 7 
anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort eftersom genomsnittet 
då skulle baseras på för få anordnare. Göteborg är på grund av sin volym alltid med i 
kalkylen även om programmet är dyrast eller billigast. 

• Mellanliggande år justeras priset med följande index: 
- KPI 
- Nominell ränta 
- Arbetsgivaravgifter 
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s  
  cirkulär för övrig personal i skolan) 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/888
2021-10-01

 
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista indexeras istället 
för att omräknas eftersom pandemin påverkat både kostnader och intäkter så att dessa inte 
spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig 
indexuppräkning för 2019 - 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%. 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska vara Göteborgsregionen till handa senast den 30 november 
2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommun har fler elever från andra kommuner som studerar i Stenungsund än 
kommunen har ungdomar från Stenungsund som studerar utanför kommunen. Det innebär för 
Stenungsunds kommuns del ett positivt netto.  
 
Barnkonsekvensanalys 
De interkommunala ersättningarna för Göteborgsregionens 13 kommuner möjliggör en 
likvärdigare skola. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslaget innebär att kommunen uppfyller skollagens krav på att en huvudman som har elever 
från en annan kommun ska erhålla ersättning från hemkommunen för kostnaderna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör Mål 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Protokollsutdrag Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-09-23 § 304 
Tjänsteskrivelse till förbundsstyrelsen 2021-08-27 med bilagor 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
gr@grkom.se 
catarina.svenningsson@stenungsund.se 

mailto:gr@grkom.se
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 304. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00122 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2022. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt. 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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IKE gymnasium 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2022 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna 

att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 

kalenderåret 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 19 % 

(2020) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

81% (2020) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 
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Utbildningschefsnätverket 
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Utbildningschefsnätverket – ärende X 

Prislista 2022 gällande interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, Göteborgsregionen 

Datum: 2021-06-18 

 

Prislista 2022  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2022 bygger på prislistan för 2021 samt indextillägg om 2,074 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   116 500 

    Fritid och hälsa   116 500 

    Pedagogiskt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    Socialt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    
Pedagogiskt och 
socialt arbete 

Ny inriktning från och 
med 1 juli 2021 116 500 

BA 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   130 100 

    Anläggningsfordon   
Finns ej i 

GR 

    Husbyggnad   130 100 

    Mark och anläggning   130 100 

    Måleri   130 100 

    Plåtslageri   130 100 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   119 600 

    Automation   119 600 

    
Dator- och 
kommunikationsteknik   119 600 

    Elteknik   119 600 

    Energiteknik   119 600 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   87 000 

    Ekonomi   87 000 

    Juridik   87 000 

ES Estetiska programmet Bild   107 200 

    Dans    121 400 

    Estetik och media   116 000 

    Musik    139 100 

    Teater   113 800 

FT 
Fordons- och 
transportprogrammet Gemensamt år 1   146 500 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 166 500 

    Karosseri och lack   156 900 

    
Lastbil och mobila 
maskiner   163 100 

    Personbil   155 400 

    Transport   198 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn 
till Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 101 900 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2022 101 900 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 101 900 

HV Hantverksprogrammet Finsnickeri   
Finns ej i 
GR 

    Florist   
Finns ej i 
GR 

    Frisör 

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 113 000 

    
Frisör, barberare, hår- 
och makeupstylist  

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 113 000 

    Textil design   139 700 

    Övriga hantverk 
Tillstånd ges av 
Skolverket 

Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 106 500 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   98 400 

    Kultur   98 400 

    Språk   98 400 

IN Industritekniska programmet 
Inriktning får börja år 
1   150 500 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik   150 500 

    Processteknik   150 500 

    
Produkt- och 
maskinteknik   150 500 

    Svetsteknik   150 500 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 125 400 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, 
samverkansavtal finns 
med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Naturvetenskap   90 900 

    
Naturvetenskap och 
samhälle   90 900 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 154 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 101 200 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   140 900 

    Bageri och konditori   140 900 

   
Färskvaror och 
delikatesser 

Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 140 900 

    Kök och servering    140 900 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   87 100 

    Beteendevetenskap   87 100 

    
Medier, information 
och kommunikation   92 100 

    Samhällsvetenskap   87 100 

    
Profil Den seglande 
gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 183 900 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 99 200 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   95 900 

    
Design och 
produktutveckling   95 900 

    
Informations- och 
medieteknik   95 900 

    Produktionsteknik   95 900 

    
Samhällsbyggande 
och miljö   95 900 

    Teknikvetenskap   95 900 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   128 500 

    Fastighet   128 500 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik   128 500 

    Ventilationsteknik  

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 128 500 

    Ventilation 
Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 128 500 

  VVS  128 500 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga 
årskurser, programmet 
har inga nationella 
inriktningar 106 200 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2022 

IMV Introduktionsprogrammet 
Programinriktat val för 
grupp 

Programpris samt 
schablontillägg. 7 600 

IMY Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion för 
grupp 

Närmaste programpris 
samt schablontillägg. 16 200 

  
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets 

belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

IB International Baccalaureate      106 400 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     236 000 

  

För elever som är 
individintegrerade på program 
gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat 
program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, 
ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i 
gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

BAHUSV 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
(Göteborg) 

2020/2021 tom 
2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kött/chark/styckning 
(Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet 

Matematik 
(Hvitfeldtska gymn. 
Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet 
Musik (Hvitfeldtska 
gymn. Gbg)  

 2020/2021 beslut om 
antagning tom 
2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  
Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat 
med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
15 400 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, 
uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 500 kr/år 

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, 
Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, 
Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     323 300 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts 
genom avtal mellan respektive kommuner.    

Bilaterala 
avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 
inriktningspris   

  
Program med särskild 
hörselprofil     

Bilaterala 
avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning 
(SKOLFS 1992:44).   
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Bilaga 3, Beräkning av index för prislista 2022 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

 

Beräkning av index för prislista 2022  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar  

    2020  2021  2022 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2020  2021  2022 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,15%  2,07%  2,08% GR-kommuner 

- övrig personal   5,00% 1,70%  2,20%  SKR 21:12 

Arbetsgivaravgifter   1,00%  0,00% 0,00% SKR 20:37 

KPI     0,50% 1,20%  1,50%  SKR 21:12 

Internränta    0,00% -0,25% -0,25% SKR 21:11 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 40,15% 40,15% 

Internränta    1,50%  1,25%  1,00% 

    

Generell rationalisering  -0,50% 0,00% 0,00% UC 

 

Index 

Innan korrigering   1,68%  1,68%  1,86% 

Korrigering för 2020      0,25% 

Korrigering för 2021      -0,04% 

 

Prislista index 2022      2,074% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2022 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2022 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2020 och 2021. 
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Bilaga 4, Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesär 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2022 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 

• gymnasiesärskolans nationella program 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning 

• indexuppräkning 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2022-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 inte 

justeras med en generell rationalisering. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen under de kommande 5 åren, 2022 till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning ökade något under 

2020.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24,8 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 75,2 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 
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uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Uppdrag för Gymnasieekonomnätverket  

Uppdrag att ta fram underlag för avvikande priser. 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Resursskolor och andra utbildningar med avvikande kostnad 

• Skolmiljarden  

• Covid-19 och dess effekter 

• Måltidsersättning vid APL 

• ELIN 

• Effekter av nya inriktningar i gymnasieskolan 

• Utbudsrapporten 
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• Skolkort 

• SCB:s statistikstopp 
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med funktionsnedsättning 
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Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Syftet med riktlinjerna är att vara stöd i handläggning av ärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). Den ska säkerställa likartad 
bedömning utifrån biståndsbehov. Riktlinjerna ska främja god kvalitet och samverkan mellan 
myndighet och verkställighet så att den främjar den enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Bilaga - Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning av individuellt 
stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 2021-08-30 
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Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Syftet med riktlinjerna är att vara stöd i handläggning av ärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). Den ska säkerställa likartad 
bedömning utifrån biståndsbehov. Riktlinjerna ska främja god kvalitet och samverkan mellan 
myndighet och verkställighet så att den främjar den enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Beskrivning av ärendet 
I socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387 LSS) samt i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns regler om att dokumentation av enskildas ärenden ska 
upprättas. Reglerna föreskriver också hur dokumentation i handläggning och i genomförandet 
av beviljade insatser ska utformas.  
 
Social dokumentation är ett samlingsnamn för alla handlingar som upprättats i en enskilds 
ärende. Social dokumentation förs av både myndighet och utförarverksamhet (verkställare) 
och består bland annat av ansökningar, utredningar med beslut, journalanteckningar, 
genomförandeplaner, inkomna handlingar och uppföljningar.  I all verksamhet, där man 
arbetar med brukare, personer som beviljats individuellt behovsprövade insatser har man 
dokumentationsskyldighet. Den sociala dokumentationen samlas i det som kallas för en 
personakt. All social dokumentation ska förvaras säkert så att den inte är tillgänglig för 
obehöriga.   
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I nästan alla Sektor Socialtjänsts verksamheter inom vård- och omsorg och funktionhinder 
sker den sociala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell Individens behov i 
centrum, IBIC och med det internationella kodverket ICF som grund. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och 
resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen.  
Utgångspunkten är att värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att man främjar den 
enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Riktlinjerna är framtagen för att vara ett stöd i handläggningen utifrån gällande lagstiftning 
och arbetssätt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna är utformad utifrån barnkonventionen där barnets bästa ska beaktas i alla beslut. 
En del i arbetet är att stärka barn och ungas inflytande vid insatser enligt LSS.  
 
Juridiska bedömningar 
Inga juridiska konsekvenser, riktlinjerna är utarbetad för att följa gällande lagstiftning. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
 Ärendet berör mål nr 10 om minskad ojämlikhet och mål nr 3 om god hälsa och 
välbefinnande. 
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1. INLEDNING 
Stenungsunds kommun ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).   

Stenungsunds kommuns värdegrund omfattas av att individen ska ha en känsla av självbestämmande, 
trygghet samt en meningsfullhet i sin tillvaro, insatserna ska vara individanpassade och av god kvalité 
där man får ett gott bemötande. Det innebär att förvaltningen tillsammans med den enskilde samordnar 
och skapar delaktighet utifrån ett helhetsperspektiv med respekt för nuvarande situation och tidigare 
livserfarenhet.  

Den enskilde ska så långt som möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Exempelvis ska 
det vara möjligt för den enskilde att få stöd och hjälp i att utvecklas och få en meningsfull vardag.  

All personal inom myndighetsutövning och utförarverksamheten skall ha ett anhörigperspektiv som 
betyder att man ser, lyssnar till, samarbetar och bemöter de anhöriga på ett gott sätt. Sociala 
myndighetsnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de närstående som är långvarigt sjuka, äldre 
eller som stödjer en person med någon form av funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta för att 
fånga upp anhörigas behov av vila eller att få tid över för personliga angelägenheter.  

Sociala myndighetsnämndens biståndsenhet regleras av ett flertal lagar, framför allt socialtjänstlagen 
(SoL 2001:453), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30) samt förvaltningslagen (FL 2017:900). Utöver lagstiftning gäller 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.   

1.1. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är: 

• att vara stöd i handläggning av ärende 

• att säkerställa likartad bedömning utifrån biståndsbehov 

• att främja god kvalitet och samverkan mellan myndighet och verkställighet så att det främjar den 

enskildes delaktighet och inflytande 

Riktlinjerna ska underlätta vid handläggning, främja ett tydligt och enhetligt synsätt för 
biståndshandläggning. Beslut ska fattas likartat efter samma bedömningsgrunder och de ska säkerställa 
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att medborgarna ska behandlas lika oavsett handläggare. Riktlinjerna är dock vägledande och gäller 
aldrig utan undantag. Socialsekreteraren måste väga ihop individuella behov, lagstiftning, etik, 
vetenskap, beprövad erfarenhet och med hänsyn till rådande rättspraxis i sitt arbete. 

1.2. Social dokumentation & Individens behov i centrum – IBIC 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. 
I socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 
LSS) samt i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) finns regler om att 
dokumentation av enskildas ärenden ska upprättas. Reglerna föreskriver också hur dokumentation i 
handläggning och i genomförandet av beviljade insatser ska utformas. 

Social dokumentation är ett samlingsnamn för alla handlingar som upprättats i en enskilds ärende. Social 
dokumentation förs av både myndighet och utförarverksamhet (verkställare) och består bland annat av 
ansökningar, utredningar med beslut, journalanteckningar, genomförandeplaner, inkomna handlingar 
och uppföljningar.  I all verksamhet, där man arbetar med brukare, personer som beviljats individuellt 
behovsprövade insatser har kommunen dokumentationsskyldighet. Den sociala dokumentationen samlas 
i det som kallas för en personakt. All social dokumentation ska förvaras säkert så att den inte är 
tillgänglig för obehöriga.  

I Stenungsunds kommun sker den sociala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell 
individens behov i centrum (IBIC) och med det internationella kodverket ICF som grund. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i 
handläggningen, genomförandet och uppföljningen av insatserna. Utgångspunkten i IBIC är att 
säkerställa den enskildes behov snarare än att leverera insatser som den enskilde inte behöver. 
Värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att den enskildes delaktighet och inflytande ökar. 

1.3. Internationell klassifikation av funktionshinder – ICF 
ICF- Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder, hälsa är framtaget av 
Världshälsoorganisationen (WHO 2015). Det är ett internationellt gemensamt språk som beskriver 
begränsningar och möjligheter för en människas hälsa och välmående. ICF ger en struktur för att 
presentera information på ett meningsfullt, sammanhängande och lättillgängligt sätt. Det gemensamma 
språket ICF används i arbetssättet IBIC när man kategoriserar information om brukare. Syftet är att alla 
ärenden beskrivs på likartat sätt. Resultatet bidrar till att förbättra kommunikation mellan olika aktörer, 
såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, politiker och allmänhet.   

1.4. Myndighetsutövning och verkställighet  
Socialtjänsten i Stenungsunds kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. Socialtjänsten 
är uppdelad i två olika verksamheter. Socialsekreterarna tar emot den enskildes ansökan, utreder och 
bedömer behoven samt beslutar om insatser med stöd av LSS. Mål för insatserna beskrivs utifrån 
bedömt behov till avsett funktionstillstånd och formuleras enligt IBIC. Beställningen skickas sedan till 
utförarverksamheten som verkställer och arbetar med den enskildes behov. 

Funktionshinderverksamhetsen i Stenungsund upprättar, efter verkställandet, en genomförandeplan 
tillsammans med den enskilde samt ansvarar för genomförandet av de insatser som socialsekreteraren 
har beslutat. 

Socialsekreteraren utreder och fattar beslut enligt socialnämndens delegationsordning. 
Socialsekreteraren utreder alltid den enskildes personkrets, vilket behov den enskilde har samt fattar 
beslut om olika insatser. I ansökan ska socialsekreteraren alltid beakta den minst ingripande insatsen vid 
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bedömning av den enskildes behov av stöd. Till exempel prövas alltid om behovet för den enskilde är 
tillgodosett i ordinärt boende med hemtjänst eller boendestöd innan insatsen 9 § 9 bostad med särskild 
service, prövas. 

1.5. Rättspraxis  
Verksamheten ska grunda sina beslut på rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas 
avgöranden. Det är främst domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är 
vägledande. Om det saknas domslut från Högsta domstolen avseende en fråga kan kammarrättsdomar ge 
viss vägledning. 

1.6. Samordnad individuell plan (SIP) 
SIP står för samordnad individuell plan. Skyldigheten att upprätta en individuell plan regleras både i 
SoL och HSL. När den enskilde behöver både hälso-och sjukvård och stöd från socialtjänsten ska 
huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. 

Individuell plan enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL samt enligt lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kap. 1 §. Stenungsund kommun följer riktlinjerna för SIP i 
Västra Götaland. SIP-processen ska skapa delaktighet och trygghet för individen.  

Av en SIP ska det framgå: 

- vilka insatser som behövs 

- vilka insatser socialtjänsten respektive hälso-och sjukvården ska ansvara för  

- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än socialtjänsten eller hälso-och sjukvården 

- vem av socialtjänstens eller hälso-och sjukvården som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen. 

1.7. Delegation 
I kommunallagen (1991:900) står det att nämnden kan överlämna, delegera till tjänsteperson, att fatta 
beslut i nämndens ställe. Sociala myndighetsnämnden har antagit en delegationsordning där det regleras 
vilken tjänsteperson som har rätt att fatta beslut i olika frågor. Socialsekreteraren är skyldig att hålla sig 
informerad om gällande delegationsordning. Fattade beslut anmäls till sociala myndighetsnämnden. 

1.8. Mänskliga rättigheter  
Sverige godkände FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 
december 2008. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter. 

1.8.1. Barnkonventionen 
Från och med 1:e januari 2020 är barnkonventionen lag. I praktiken innebär det att barnkonventionen får 
högre status som svensk lag. En av de stora skillnaderna blir ett större ansvar för lokala, statliga 
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare. Särskilt barn i utsatta situationer som barn i 
vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller barn som befinner sig i 
migrationsprocessen – kommer få ett starkare rättsligt skydd. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 41 av dem handlar om barns rättigheter och de övriga om 
hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Barnkonventionen gäller alla barn och unga upp till 18 
år som vistas eller bor i ett land. Barnkonventionen fasthåller att alla barn har samma rättigheter att växa 
upp under trygga förhållanden, att utvecklas och skyddas mot övergrepp och utnyttjande. 
Barnkonventionen har fyra huvudprinciper: Artikel 2, 3, 6 och 12 som grund för att förstå de andra 
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artiklarna. 

• Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering. 

• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut. 

• Barn har rätt till liv och utveckling. 

• Barnet ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad.  

Beslut som rör barn ska fattas utifrån bedömningen barnets bästa (artikel 3). Detta kommer förstärkas 
och behöva tillämpas mycket mer noggrant. En del i arbetet är att stärka barns och ungas inflytande vid 
insatser enligt LSS. I artikel 3 i barnkonventionen betonas att barnets bästa ska sättas i förgrunden vid 
alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.  

Föräldrabalken är en svensk lag som behandlar rättsförhållandet mellan förälder och barn. Barn står 
under föräldrars vårdnad fram till att barnet blir myndigt vid 18 års ålder och är i och med det vuxen i 
lagens mening. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.  

När barnet har två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en insats till stöd för barnet, får 
vård och omsorgsnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om 
det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller:  

• Psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL 

• Behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL 

• Vid val av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket SoL eller  

• En insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS. Insatserna är kontaktperson, avlösarservice i hemmet eller 

korttidsvistelse utanför hemmet.  

I föräldrabalken behandlas även underhållsskyldighet, god man och förvaltare med mera.  

1.9. Företrädare och stöd 
1.9.1. Anhöriga och närstående 
Ibland önskar den enskilde anlita närstående som ombud eller biträde vid kontakter med myndigheter. 
Det finns inga hinder för det om ombudet eller biträdet uppfyller de krav som allmänt kan ställas. 
Anhöriga har i övrigt ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella ombud eller 
legala företrädare.  

1.9.2. Ombud/Biträde 
Den enskilde har rätt att anlita ombud eller biträde vid sina kontakter med en myndighet. Myndigheten 
kan dock alltid begära att den som har ombud ska medverka personligen. Om ett ombud eller biträde 
”visar oskicklighet eller oförstånd eller är olämplig på annat sätt får myndigheten avvisa hen som ombud 
eller biträde i ärendet” 9 § Förvaltningslagen (FL). Ett beslut om att avvisa ombud eller biträde är 
överklagningsbart.  

1.9.3. God man/Förvaltare 
Socialnämnden ska enligt 15 § p 6 LSS och 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen anmäla till 
överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för 
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någon samt att någon inte längre behöver ha förvaltare. 
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2. Övergripande bestämmelser 
2.1. Förvaltningslagen  
Förvaltningslagen (2017:900) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och 
handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.  

Undantag för kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas. Grunderna för god förvaltning 
regleras i  

§ 5 Legalitet, objektivitet och proportionalitet. 

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten 
vara saklig och opartisk. 

§ 6 Service 

En myndighet ska se till att kontakterna med den enskilde blir smidiga och enkla. 

§ 7 Tillgänglighet 

En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med den enskilda och informera allmänheten om hur 
och när sådana ska tas.  

§ 8 Samverkan  

En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.  

Allmänna krav på handläggning 

§ 9 Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts.  

§ 10 Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta 
del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Partsinsyn och förbehåll 

 3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos 
domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i 
handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller 
ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller 
enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska 
myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det 
behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse 
som sekretessen ska skydda. 

 Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller 
ärendet. Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del 
av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende. 

 Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. 
Lag (2014:259). 
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11 § Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att 
bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska 
myndigheten redovisa anledningen till förseningen. 

12 § Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex 
månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra 
veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå 
begäran. 

Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den 
domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. 

Myndighetens prövning enligt första stycket får begäras av parten vid ett tillfälle under ärendets 
handläggning. 

19 § En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan 
framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information 
som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne. Det ska framgå av 
framställningen vad ärendet gäller och vad den enskilde vill att myndigheten ska göra. Det ska också 
framgå vilka omständigheter som ligger till grund för den enskildes begäran, om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Beredning av ärenden. 

23 § En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning 
som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. 

Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller 
kompletterar framställningen. 

När får man lämna uppgifter muntligt? 

24 §   Om en enskild part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska myndigheten ge parten tillfälle 
till det, om det inte framstår som obehövligt. Myndigheten bestämmer hur detta ska ske. 

25 §   Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, 
underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en 
bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om 

   1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter 

överklagande, 

   2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller 

   3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom delgivning. 

43 § Överklagande av beslut 

Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligt till den högre instans som ska pröva överklagandet 
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet 
(beslutsmyndigheten). 
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I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller 
hon vill att beslutet ska ändras. 

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett 
överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. 

Överklagandetiden 

44 § Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den 
dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en 
part som företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. 

2.2. Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 
Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten har rätt att ta del av 
myndigheters allmänna handlingar. 

Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga förhållanden. Dessa 
uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med sekretess 
menas ett förbud att röja en uppgift.  

2.2.1. Sekretessbrytande regler 
Beskriv vad sekretessbrytande regler innebär.  

1. Då det föreligger en nödsituation. 

2. Då den enskilde lämnar samtycke (se 10 kap 1 § och 12 kap 2 § OSL). 

3. Då det finns en skyldighet att lämna ut uppgiften till en annan myndighet (se 10 kap 28 § OSL). 

Till exempel genom bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 14 kap 1 § SoL.  

4. Då det är nödvändigt för att myndigheten (till exempel socialnämnden) ska kunna fullgöra sin 

verksamhet (se 10 kap 2 § OSL). 

5. Då uppgiften rör någon som är under 18 år och har fortgående missbruk, någon som vårdas i 

psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård eller en gravid kvinna och det behövs för att ge den 

enskilde vård (se 26 kap 9 § OSL). 

6. Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte hindrar att en uppgift lämnas till 

en åklagarmyndighet eller polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktas 

mot någon som inte har fyllt 18 år och det är fråga om brott som avses i 3, 4, 6 kap Brottsbalken, 

BrB, eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (se 10 kap 21 § OSL). 

7. Sekretessen inom socialtjänsten hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt 21 

år lämnas till en polismyndighet, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att 

den unge kommer att utöva brottslig verksamhet, uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, 

och det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra skäl inte är 

olämpligt att uppgiften lämnas ut (se vidare 10 kap 18 a § OSL). 

2.3. Socialtjänstlagen, SoL 
I socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453 1 kap. 1 §) anges vilket mål lagstiftaren anser att beslut 
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enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 

2.4. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
Kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård till dem som bor i särskilda boenden, bostäder med 
särskilda service samt den som vistas på daglig verksamhet. Kommunen ska i samband med nämnda 
verksamheter erbjuda rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. Kommunen får 
erbjuda de som vistas i kommunen hemsjukvård. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till och 
med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå.  

Det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. I Stenungsunds kommun finns hälso- och 
sjukvårdsrutiner som grundar sig i hälso- och sjukvårdslagen samt avtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunen. 

2.4.1. Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 
har bedömt att en individ själv kan utföra. Den egenvård som patienten utför själv eller med hjälp av 
någon annan som inte är hälso- och sjukvårdspersonal räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas 
därmed inte av hälso- och sjukvårdslagen.  

2.5. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Lagen grundar sig i alla människors lika värde. Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällsliv för de som omfattas av lagen. Målet för den enskilde är 
att få leva som andra. Bärande principer i LSS är: 

Tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. 

1 § Inledande bestämmelser  

LSS-insatser kan endast beviljas till personer som ansöker om stöd och som ingår i någon av de 
personkretsar som lagen omfattar, de är: 

Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

2 § Varje region skall, om inte något annat avtalas enligt 17§, svara för insatser enligt 9 § 1. Varje 
kommun skall, om inte något annat avtalas enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2–10. 

3 § Vad som föreskrivs för region i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.  

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan 
lag.  

5 § Verksamhetens mål och allmänna riktning  
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Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 
för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara at den enskilde får möjlighet att leva som andra.  

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 
berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas personal som behövs för att ett 
gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.  

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa beaktas 

De handikappolitiska målen innebär att samhället ska utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Ett av de tre arbetsområden som är 
särskilt prioriterat, är att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande. I artikel 3 i barnkonventionen betonas att barnets bästa ska sättas 
i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.  

7 § Rätten till insatser  

Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, 
om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer 
som anges i 1 § 1 och 2 har under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10. Den 
enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och 
samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är 
lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.  

8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är 
under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, 
god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne. 
När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina egna 
åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

8 § a I ett ärende som gäller insatser enligt 9§ har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna 
uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska informeras om sin 
rätt enligt första stycket.  

9 § Insatserna för särskilt stöd och särskild service  

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets 
och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och 
även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, 
helhetssyn och kontinuitet. 

LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra lagar 
och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och 
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service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en 
insats som regleras i lagen. Anledningen är att det antas vara till fördel för den enskilde. 

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med: 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av den. Målet ska vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. 

2.5.1. Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL används begreppet skälig levnadsnivå. 
Den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL om: 

• Bistånd behöver för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

• Behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används begreppet goda levnadsvillkor. 
Den enskilde har rätt till insatser enligt LSS: 

• Hen tillhör av någon av lagens tre personkretsar 

• Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

• Behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt. 

Begreppen skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor beskrivs inte närmare av lagstiftaren.  

I LSS 5 § och 7 § anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha 
sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Strävan ska vara att 
tillgodose den enskildes behov inom rimliga gränser för vad som är goda levnadsvillkor för alla 
medborgare.  

Det finns en stor grupp personer med varaktiga funktionsnedsättningar som inte tillhör LSS, personkrets, 
eller som har behov av annat stöd än vad som kan erbjudas enligt LSS § 9. Man bör i dessa fall väga in 
att SoL anger att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och vara delaktiga i 
samhällslivet. Detta förutsätter att den enskilde har tillgång till ett samordnat och anpassat stöd med 
syfte att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

2.6. Gemensamt språk 
ICF- Internationellt klassifikationssystem av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är ett 
gemensamt språk som används i arbetssättet, Individens behov i centrum (IBIC) 

IBIC som arbetssätt i den sociala dokumentationen beskriver brukarens behov av stöd och hjälp och 
egna förmågor i olika aktiviteter under ett eller flera av de 11 olika rubriker – ”livsområden”. Annan 



 
 12 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

information kring brukaren som också är av vikt kategoriseras under ”relaterade faktorer” som innebär 
information om en brukares situation, olika saker som påverkar och orsakar den enskildes behov.  

Livsområden som den enskilde kan få stöd med: 

Lärande och tillämpa kunskap (D1)  

Livsområdet handlar om förmågan av inlärning, att kunna ta reda på information, att fokusera på 
uppmärksamhet, att lösa problem samt att fatta beslut.  

Allmänna uppgifter och krav (D2)  

Livsområdet handlar om att genomföra en daglig rutin och att hantera stress och andra psykologiska 
krav samt att på ett socialt lämpligt sätt hantera sitt eget beteende.  

Kommunikation (D3) 

Livsområdet handlar om att förmedla eller ta emot ett budskap via språk, eller symboler så att de 
inblandade personerna förstår.  

Förflyttning (D4) 

Livsområdet handlar om att röra och kontrollera kroppen, att förflytta sig från en plats till en annan. Där 
ingår även aktiviteter som att bära eller hantera ett föremål 

Personlig vård (D5) 

Livsområdet handlar om aktiviteter kring hälsa och att kunna sköta sin hygien.  

Hemliv (D6) 

Livsområdet handlar om aktiviteter kring hushållsarbete i hemmet.  

Mellanmänskliga interaktioner och relationer (D7) 

Livsområdet handlar om att umgås och att samspela med andra personer i sociala sammanhang på ett 
sätt som är socialt lämpligt passande.  

Utbildning, arbete, och sysselsättning, ekonomiskt liv. (D8) 

Livsområdet rör handlingar som krävs vid arbete och sysselsättning, vid utbildning och i samband med 
ekonomiska transaktioner i olika former.  

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (D9) 

Livsområdet handlar om att kunna ha ett socialt liv, delta i föreningar, utöva intressen, religion och 
politiskt engagemang.  

Känsla av trygghet (b1528) 

Livsområdet handlar om den enskildes känslomässiga upplevelser kring trygghet. 

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående. (e398) 

Livsområdet handlar om brukarens anhörigas behov av stöd och avlastning när den anhöriga vårdar eller 
stödjer sin närstående. Smart Tryggt och säkert Dokumentation enligt IBIC. 
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2.7. Våld i nära relation 
I Stenungsund finns en övergripande rutin för att utgöra ett stöd i det praktiska arbete med målgruppen 
så att de som blir utsatta för våld i nära relation ska få sitt behov av skydd och stöd tillgodosedda. Varje 
socialsekreterare har detta i beaktning vid sina utredningar.  
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3. Myndighetsutövningens utredning, 
beslut och uppföljning 
Alla insatser enligt LSS är frivilliga.  

Vid utredning av behov enligt LSS tillämpas en evidensbaserad praktik. 
Det innebär att LSS-handläggaren väger samman sin expertis med bästa 
tillgängliga kunskap, den enskildes situation samt erfarenheter och 
önskemål vid beslut om insatser och lagens möjligheter.  

3.1. Vem kan få stöd? 
Lagen om stöd och service LSS kan endast beviljas till personer som ansöker om stöd och som ingår i 
någon av de tre nedan beskrivna personkretsar.  

1.  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2.  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

3.  Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Personkretstillhörighet omprövas vid varje ny ansökan.  

3.2. Personkretstillhörighet ska styrkas 
Beslut om personkretstillhörighet grundar sig i utlåtande av läkare. Även utlåtande från psykolog, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut kan vara aktuellt. Den enskilde själv begär att få utlåtanden som 
bifogas ansökan om LSS insats. Ansökan kan ske skriftligen eller muntligen till handläggare på 
myndighetsutövningen alternativt skriftligen till vård- och omsorgsenheten. 

Ny prövning av både personkrets, insats och omfattning av insats, kan ske i samband med varje ny 
ansökan enligt LSS. Om avslag görs gällande personkrets, så prövas ej rätten till sökt insats. 

3.3. Vem kan ansöka? 
Grundprincipen är att personen själv ska ansöka om insatser enligt LSS. Om den som söker är under 15 
år eller saknar förmåga att på egen hand göra en ansökan kan den göras av vårdnadshavare eller legal 
företrädare.  

När föräldrar till barn har gemensam vårdnad ska båda godkänna att en ansökan görs till de flesta insatserna 
enligt LSS. Det behövs bara en vårdnadshavares godkännande när det gäller korttidshem, avlösarservice och 
eller biträde av kontaktperson. 
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3.4. Insatser som kan sökas enligt SoL 
Vissa insatser kan sökas enligt SoL. Det påverkar dock inte rätten att ansöka om insatser enligt LSS för 
dem som omfattas av lagen. Enligt lagstiftningen kan individen ha insatser utifrån båda lagstiftningarna. 

3.5. Utredning personkretsbedömning 
Innan behovsprövning av insatser enligt LSS sker utreder myndighetsutövningen om den sökande ingår i 
någon av de tre personkretsarna. Dessa benämns i dagligt tal som personkrets 1, personkrets 2 och 
personkrets 3. 

Personkrets 1  

Diagnoser bedömda av läkare, psykolog eller psykiatriker är grunden för personkretsen. Diagnoserna är 
utvecklingsstörning samt diagnos inom autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2  

Här ingår personer som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen 
ålder. Den kan ha uppstått genom sjukdom av kroppslig art eller skador som föranletts av yttre våld som 
exempelvis olycksfall.  

Personkrets 3 

Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Personkrets 3 är inte diagnosstyrd 
i den meningen att en viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömningen av om en 
person tillhör personkrets 3 inriktas på svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar dessa 
svårigheter är av underordnad betydelse. 

Funktionsnedsättningen kan vara såväl fysisk som psykisk. Alla nedanstående förutsättningar/kriterier 
ska vara uppfyllda samtidigt: 

• vara stor, varaktig och inte orsakad av normalt åldrande 

• förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen  

• föranleda ett omfattande behov av stöd eller service 

Det kan vara svårt att bedöma förutsättningarna var för sig, eftersom de påverkar varandra.  

Med stor funktionsnedsättning avses den begränsning eller hinder som gör att en människa inte kan 
utföra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses vara normalt. Funktionsnedsättningen 
ska vara stor vilket innebär att den starkt påverkar flera (inte alla) viktiga livsområden samtidigt, till 
exempel boende, arbete, fritid, förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, 
organisera och förstå den egna vardagen eller sköta sin egen ekonomi. En individ kan klara sig normalt i 
vissa avseenden men kan ändå ha stora svårigheter inom andra områden. 

Exempel på funktionsnedsättning som kan vara stor är omfattande rörelsehinder, grava syn- eller 
hörselskador, svårartade effekter av sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt- och lungsjukdomar. En 
mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära en stor funktionsnedsättning som förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Till exempel vissa medicinska funktionsnedsättningar 
såsom tarmåkommor, eller vissa typer av hjärnskador som kan innebära obetydliga intellektuella 
störningar i vissa avseenden, men uttalade störningar i till exempel kognition såsom extrem trötthet 
och/eller perceptionsstörningar.  



 
 16 

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

Funktionsnedsättningen ska vara varaktig, och inte vara av tillfällig eller av övergående natur. Observera 
att det i personkretsutredningen är funktionsnedsättningens varaktighet som ska utredas, inte behovet av 
stöd eller service, som i vissa fall kan variera över tid. Bedömningen om en funktionsnedsättning är 
varaktigt eller inte är ibland svår att göra. Tidsgränsen för om funktionsnedsättningen ska betraktas som 
varaktig ska bedömas i det enskilda fallet. Varaktighet har i något fall i rättspraxis ansetts föreligga om 
man vet att funktionsnedsättningen kommer bestå i minst sex månader. Generellt anses dock varaktighet 
normalt föreligga om den kommer bestå mins ett år. Försäkringskassan gör i sina utredningar 
bedömning av funktionsnedsättningens varaktighet i ett tvåårsperspektiv, främst på grund av att man 
brukar ge tvååriga beslut om LASS. Någon laglig grund eller rättsfall som stöder tvåårsperspektivet 
finns inte. 

När man gör en utredning kan det vara svårt att bedöma hur en funktionsnedsättning kommer att 
utvecklas, exempelvis hos ett barn med svår ADHD, en svårt cancersjuk person, en person med en 
psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning. Ibland är gensvaret på en behandling snabbt. En allvarlig 
funktionsnedsättning kan ett år senare ha blivit mindre allvarligt. Man får i svårbedömda fall utgå från 
den situation som råder vid utgångstillfället och fatta ett tidsbegränsat beslut. Varaktigheten bedöms på 
nytt när beslutet om insats löper ut och ny ansökan ska prövas. Kriteriet för varaktig 
funktionsnedsättning uppfylls inte i de fall där en person har en sjukdom eller skada som kräver en 
längre tids vård och rehabilitering med som kommer att leda till att personen blir frisk utan bestående 
funktionsnedsättning.  

Funktionsnedsättningen ska inte bero på normalt åldrande. Med äldre personer avses personer över 65 
år, den allmänna pensionsåldern. Det finns ingen övre åldersgräns för att kunna tillhöra LSS personkrets. 
Undantaget är att funktionsnedsättning som debuterar efter 65 års ålder ”uppenbart inte får bero på 
normalt åldrande”. Exempel: En äldre person som drabbas av en skada vid en trafikolycka får en 
varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Att skadan kan få svårare 
konsekvenser för att personen är äldre saknar i sig betydelse.  

De funktionsnedsättningar som hos äldre är relaterade till normalt åldrande har ofta ett regredierande 
förlopp som leder till ökade behov av stöd och service. De vanligaste sjukdomsgrupperna är hjärt- och 
kärlsjukdomar, sjukdomar inom skelett- och rörelseorgan och inom centrala nervsystemet eller demens. 

Äldre personer med funktionsnedsättning som uppstått före 65 års ålder tillhör LSS personkrets om 
kriterierna i övrigt är uppfyllda. Detta gäller även om funktionshindret senare förstärks av 
åldrandeprocessen.  

Det ska vara helt klarlagt av medicinsk expertis, att funktionsnedsättning som debuterar hos personer 
över 65 år inte beror på normalt åldrande för att personen ska tillhöra LSS personkrets. Om det inte är 
uppenbart att skadan inte beror på normalt åldrande ska läkarutlåtande som styrker detta införskaffas. 

Att den stora funktionsnedsättningen förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen innebär 
att man inte kan klara sig utan hjälp i de fall funktionsnedsättningen inkräktar på viktiga livsområden. 
Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring är att den enskilde i 
allmänhet har ett dagligt eller så gott som dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Det kan ibland 
vara svårt att bedöma en persons behov av stöd i sin dagliga livsföring. Begreppet kan också användas 
om en person som på grund av sin funktionsnedsättning löper risk att bli isolerad från andra människor, 
vilket ofta orsakar betydande svårigheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar. En person 
som isolerar sig på grund av sin funktionsnedsättning och har svårigheter med att ta emot hjälp kan 
därmed inte anses sakna behov av stöd. Det är viktigt att personens behov av stöd från anhöriga och 
vänner beaktas i bedömningen. Många gånger kan dessa vara den funktionsnedsattas enda länk till 
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yttervärlden, vilket innebär en stor belastning på närstående som aldrig kan koppla av eller resa bort. För 
människor med flera funktionsnedsättningar måste den samlade effekten bedömas. Små men flera 
funktionsnedsättningar kan tillsammans förorsaka betydande svårigheter.  

Omfattande behov av stöd eller service kan exempelvis bestå i behov av hjälp med toalettbesök, 
påklädning, matlagning, att skriva och läsa, kommunikation, förflyttning, sysselsättning. Omfattande 
behov kan även innebära behov av strukturerade stöd, d.v.s. att tillsammans med brukaren finna 
lämpliga sätt att hantera vardagen. Behovet av insatser ska bedömas med beaktande av insatser från hela 
samhället, inte bara LSS. Begreppet ”omfattande behov av stöd eller service” har både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller 
upprepat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell art att de trots en 
mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En bedömning av individens behov av stöd eller 
service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och 
pedagogiska faktorer. 

3.6. Bedömning av behov och insats 
Bedömning av behovet av en insats och insatsens omfattning är alltid en individuell prövning som sker 
utifrån den sökandes hela situation, behov och önskemål. I bedömningen kan LSS handläggaren vid 
behov referera till domar som innehåller jämförbara omständigheter. Bedömningen av den enskildes 
behov innefattar: 

- Personkrets 

- Rätt till insats 

- Rätt till omfattning av insatsen 

Vid bedömningen görs en jämförelse med hur människor i dagens samhälle lever. Begreppet ”att leva 
som andra” innebär skall tas i beaktning vid bedömningen och ska ställas i relation till den enskildes 
livssituation. 

Personer som tillhör personkrets 3 har inte rätt till daglig verksamhet, men kan ansöka om sysselsättning 
enligt SoL. 

3.7. Föräldraansvar jämfört med barn/ungdomar utan 
funktionshinder 
LSS har ett tydligt familjeperspektiv. Utgångspunkten är att två föräldrar tar ett gemensamt ansvar. 
Tyngdpunkten i föräldraansvaret förändras i och med barnets ålder. Vid bedömning av behov av en 
insats enligt LSS för barn ska föräldraansvaret vägas in. Föräldraansvaret minskar i takt med att barnet 
blir äldre. En jämförelse av barnets förmågor, utifrån normalvariation, görs. 

3.8. Förhandsbesked 
Enligt LSS 16 § kan en person på förhand få besked om han eller hon har rätt att få insatser i den 
kommunen han eller hon har för avsikt att flytta till, före eventuell flytt. Avsikten att flytta personen som 
begär förhandsbesked ska vara klar. Därför kan inte personen ansöka om förhandsbesked hos flera 
kommuner samtidigt. 

Enheten för bistånd ska vara behjälplig för den som planerar att flytta från kommunen. När det 
inkommer en ansökan från en person som bor i en annan kommun och denne ansöker om 
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förhandsbesked, ska ansökan behandlas som om personen är bosatt i Stenungsund kommun. Om insatser 
beviljas ska inflyttningskommunen utan dröjsmål börja planera för att verkställa beslutet. Ett 
förhandsbesked gäller i 6 månader från och med den dag då insatsen ska verkställas för den enskilde. 

3.9. Asylsökande 
En asylsökande kan inte söka insatser enligt LSS utan det är först när personen fått uppehållstillstånd 
som det är möjligt. Den asylsökande kan däremot göra en ansökan om bistånd enligt SoL. 

3.10. Beslut 
Beslut enligt LSS kan tidsbegränsas efter individuellt övervägande. För att säkerställa den enskildes 
behov av trygghet och förutsägbarhet är det viktigt att anpassa beslutets giltighetstid utifrån en 
rimlighetsbedömning. 

Av beslutet ska framgå vilken insats det avser och vad syftet med insatsen är som den enskilde har 
beviljats samt eventuell omfattning. 

Det ska tydligt framgå vad beslutet gäller och innebär för personen. Verkställighet upprättar en 
genomförandeplan tillsammans med den enskilde. 

Ett beslut kan innehålla bifall, avslag eller delavslag som innebär både bifall och avslag.  

Innan ett avslagsbeslut fattas ska utredningsunderlag kommuniceras enligt 17 § förvaltningslagen. 

Beslut skrivs alltid med ett förbehåll om att insatsen kan ändras vid förändrade förhållanden. Beslut kan 
innehålla mer detaljerade beslut till exempel boende vid gymnasieskolgång. 

När en person har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och denne får ytterligare 
insats enligt LSS, är kommunen skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan. 

3.11. Avslag eller delavslag 
Vid avslag eller delavslag på ansökan har den enskilde möjligheten att överklaga beslutet till 
Förvaltningsrätten. En besvärshänvisning följer med beslutet. När den enskilde överklagar tar 
myndighetsutövningen ställning till om beslutet ska omprövas eller om överklagandet ska sändas vidare 
till Förvaltningsrätten. För prövning i Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs 
prövningstillstånd. 

3.12. Verkställda beslut om bostad med särskild service och daglig 
verksamhet 
När den enskilde har ansökt och fått bifall för bostad med särskild service eller daglig verksamhet, 
innebär det att den enskilde ska vara redo för att ta emot insatsen och att behovet är aktuellt. Personen 
ska vara beredd att tacka ja, så snart ett erbjudande kan ges.  

Socialsekreterare skickar hem utredning om beslut, vid gynnande beslut meddelas beslutet till 
utförarverksamheten som tillsammans med socialsekreteraren ansvarar för att anvisa när ledig 
boendeplats finns.  
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När kommun har beviljat en person insatsen bostad med särskild service har personen fått ett gynnande 
beslut. Det blir då kommunens ansvar att verkställa beslutet och försöka tillgodose den enskildes 
önskemål i den mån det är möjligt 

Beslutet gäller fortfarande även om personen tackar nej till ett visst erbjudande. 

Om den enskilde har tackat nej och det inte finns förutsättningar för att ändra det gynnande beslutet som 
den enskilde fått så är beslutet att anse som icke verkställt. Beslutet finns fortfarande och ger den 
enskilde rätt till den beviljade insatsen. Beslutet ska rapporteras som icke verkställt. 

Kommunens ansvar kan ändå ha fullgjorts om kommunen kan uppvisa dokumentation för hur vi har 
försökt verkställa beslutet. Kommunen kan undgå att tvingas betala en särskild avgift enligt reglerna i 28 
a §- 28 e § LSS ifall den enskilde fått godtagbara erbjudanden som den enskilde tackat nej till och om 
kommunen satt in andra insatser under väntetiden. 

3.13. Ej verkställda beslut 
Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg. 
(IVO) 

Beslut som inte kan verkställas inom rimlig tid ska följas upp innan tre månader har gått för att se om 
behovet är aktuell och kvarstår, om det inte finns andra sätt att lösa det aktuella behovet eller om 
beslutet kan avslutas. Icke verkställda beslut ska följas upp var tredje månad. 

För varje beslut ska förvaltningen ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd eller insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

3.13.1. Beslut om att ansöka om särskild avgift 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge mellan 6 månader – 8 månader på att beslutet ska 
verkställas och kommunen inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

3.14. Genomföra, följa upp och ändra 
Socialsekreterare har ansvar för uppföljning av beslutade insatser. Det innebär att tillsammans med den 
enskilde säkerställa att de beviljade insatser genomförs som planerat och att målen med insatsen nås. 
Uppföljning ska ske oavsett om beslutet är tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat. För att uppnå god 
kvalitet i arbetet ska uppföljning av insatserna ske kontinuerligt, minst en gång per år, och vid 
förändrade förhållanden. Uppföljning gäller insatser som ges såväl i kommunal regi som annan 
huvudman. 

En förutsättning för uppföljning är att handläggarna får ta del av upprättade och reviderade 
genomförandeplaner samt skriftliga sammanställningar. Enhetschefen för utförandet har i sin tur ansvar 
för att uppdraget utförs enligt gällande genomförandeplan samt att det förs kontinuerlig dokumentation 
vid förändringar.  

Om behovet av bistånd/insats kvarstår gör socialsekreterarna en journalanteckning om detta. 
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I samband med uppföljning kan det framkomma att den enskildes situation har förändrats och att det 
därför är aktuellt att ändra beslutet. För att det ska vara möjligt att ändra ett gynnande beslut till den 
enskildes nackdel med hänvisning till förändrade förhållande måste beslutet vara försett med ett 
återkallelseförbehåll. Exempelvis kan förbehållet innebära att beslutet återkallas när den enskilde inte 
längre har behov av insatsen eller behovet tillgodoses på annat sätt. Om nämnden helt eller delvis har 
återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS ska det framgå (SOSFS 2014:5 5 kap. 18 §)  

1. När beslut om insats har återkallats helt eller delvis 

2. Vilka skäl som ligger till grund för återkallelse 

3. Namn och befattning eller titel på den som har fattat beslut om återkallelse 

3.15. Omprövning 
Myndighetsutövning ska regelbundet följa upp beslutade insatser. En uppföljning kan föranledas av att 
behoven hos personen har förändrats, synpunkter och klagomål har framförts eller att omständigheterna i 
övrigt gör att en uppföljning är aktuell.  

Uppföljning syftar till att bedöma om den enskilde får sina behov tillgodosedda och om insatsens 
omfattning ska minskas eller ökas. Den enskilde kan vid uppföljning även göra en ny ansökan om annan 
insats.  

En uppföljning bör bestå av ett personligt möte med den enskilde, eventuellt legal företrädare eller 
annan som den enskilde vill ha med. I uppföljningssamtalet understryks den enskildes upplevelse av 
kvaliteten på till exempel bemötande, inflytande och genomförande. I samband med uppföljning bör 
LSS handläggaren använda genomförandeplanen som underlag för uppföljning av insatsen samt ta del 
av eventuell information från medarbetaren som utför insatsen. Syftet är att följa upp den enskildes 
behov och hur insatserna utförts i förhållande till beslut. 

3.16. Barns rätt att ha inflytande 
Barn har rätt till inflytande vid ansökan, utredning, beslut och uppföljning. Vid inledande kontakter med 
vårdnadshavare ska information därför ges om att barnets perspektiv beaktas i utredningen och att barnet 
kommer att få inflytande i utredningsprocessen. En bedömning av barnets ålder och mognad görs i 
samråd med föräldrar och utifrån det planerar socialsekreteraren hur barnet ska involveras i ansökan, 
utredning, beslut och uppföljning. 

Socialsekreteraren ska skaffa sig kännedom om barnets vilja, förutsättningar och uppfattning om sin 
situation. När barnet inte har ett verbalt språk ska socialsekreteraren på annat sätt försäkra sig om 
barnets åsikt. Det kan innebära hjälp med att tolka alternativ kommunikation. 

Vilka överväganden som görs i utredningen utifrån barnets perspektiv och hur detta påverkar beslutet 
ska framgå av dokumentationen. Hur barnet har varit delaktig i utredning, beslut och uppföljning, 
liksom barnets åsikter och önskemål ska dokumenteras. Då barnet inte kan eller vill delta i 
utredningsprocessen ska orsaken framgå i dokumentationen. Om barnet inte har kommit till tals på 
grund av betydande svårigheter att delta så ska även detta framgå i utredningen. 
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4. Verkställighet för insatser enligt 
LSS 
4.1. Rådgivning och personligt stöd, LSS § 9:1 
Av 2 § första stycke i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår det att regionen är 
primärt ansvarig för denna insats 

4.2. Personlig assistans, LSS § 9:2 
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer, till 
den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande 
behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov, har även rätt till sådan 
insats för andra personliga behov, om behoven inte tillgodoses på annat sätt.  

I väntan på Försäkringskassans beslut kan ett tidsbegränsat beslut om personlig assistans bifallas. 
Beslutet kan komma att omprövas och avslutas efter Försäkringskassans beslut.  

Den enskilde kan ansöka om personlig assistans hos både kommunen och hos Försäkringskassan. När 
kommunen utreder behoven och upptäcker att den enskilde har grundläggande behov som överstiger 20 
timmar i veckan ska kommunen meddela det till Försäkringskassan, som då gör en egen utredning. 
Enligt 15 § LSS har kommunen skyldighet att anmäla till Försäkringskassan om någon som beviljats 
personlig assistans och kan antas ha rätt till assistansersättning. Kommunen har även skyldighet att 
anmäla om någon som har assistansersättning beviljas insatser enligt LSS. När den enskilde ansöker om 
personlig assistans både hos kommunen och Försäkringskassan har båda instanser skyldighet att utreda 
ansökan oberoende av varandra. Hembesök kan dock ske vid samma tillfälle om den enskilde vill.  

Personer över 65 år behåller den assistans om hen har beviljats före 65 års ålder, men kan inte beviljas 
någon utökning. Ansökningar om personlig assistans som inkommer efter man fyllt 65 avslås.  

Syftet med personlig assistans är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och 
oberoende liv, den enskilde ska ha självbestämmande över sitt liv. 

4.2.1. Utredning av personlig assistans 
Kommunens LSS-handläggare genomför en omfattande utredning, innan ett beslut om personlig 
assistans kan fattas. För att ansökan ska kunna behandlas efterfrågar handläggaren uppgifter såsom ett 
läkarutlåtande om personens hälsotillstånd och funktionsnedsättning samt en ADL-status utförd per 
observation, funktions- och aktivitetsförmågebedömning. Den enskilde, dess legala företrädare eller 
ombud har den enskilde själv ett ansvar att styrka sitt behov av stöd och hjälp. 

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna beviljas personlig assistans behöver den enskilde, 
bedömas ingå i personkrets, enligt LSS. Ha behov av stöd med flera av sina grundläggande behov. De 
grundläggande behoven är tydligt avgränsade och beskrivna i lagtext och rättspraxis. Hjälpen skall vara 
handgriplig då aktiverande och motiverande insatser inte ingår i de grundläggande behoven. De fem 
grundläggande behoven är  

• personlig hygien 

• äta, och eller dricka, 

• av- och påklädning,  
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• kommunikation, 

• annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde 

4.2.2. Socialsekreterarens bedömning av personlig assistans 
Som grund för bedömning av rätten till personlig assistans och dess omfattning i tid utgår 
socialsekreteraren också från: 

• Goda levnadsvillkor samt rätten att leva som andra  

• Rättspraxis, personlig assistans prövas ofta rättsligt och verksamheterna för funktionshinder samt 

myndighetsutövning följer fortlöpande rättsläget. 

I bedömningen av personlig assistans beaktas makars eller sambos ansvar för varandra, med hänvisning 
till äktenskapsbalken liksom andra vuxnas ansvar för varandra när de delar hushållsgemenskap. När det 
gäller personlig assistans till barn så jämförs barnets totala behov av vad som är rimligt för barn, i 
motsvarande ålder, utan funktionsnedsättning att klara av och vad som ingår i föräldrarnas ansvar. 

4.2.3. Tillfälligt utökat behov av personlig assistans 
Den enskilde som har beviljats personlig assistans av kommunen eller från Försäkringskassan och är 
under 65 år kan ansöka om tillfällig utökning. Ansökan lämnas alltid till kommunen som fattar beslut 
om rätt till tillfällig utökning. Beslutet är vanligen begränsat till enstaka händelse eller kortare tid. Är 
beslutet tidsbegränsat, ska det följas upp innan det har upphört. 

4.2.4. Beskrivning av personlig assistans 
Med hjälp av personlig assistans ska den enskilde, på sina egna villkor, kunna utföra det som en person 
utan funktionsnedsättning kan utföra. Personlig assistans ska kompensera för nedsatta funktioner och 
förmågor hos den enskilde. Den enskilde ska delta, efter egen förmåga i den assistans som genomförs. 
De personliga assistenterna ska vara knutna till den enskilde och finnas tillgänglig den tid och vid de 
tillfällen som den enskilde behöver assistans.  

En genomförandeplan ska upprättas, som sedan följs upp minst två gånger per år eller oftare vid behov. 
Av genomförandeplanen skall det framgå hur den enskilde vill att stödet ska utföras.  

Den enskilde avgör själv hur assistansen ska anordnas, om det ska ske via kommunal eller privat 
utförare eller om den enskilde vill anställa assistenter själv. Utföraren har en skyldighet att tillhandahålla 
allt stöd som den enskilde har beviljats. En uppdragsöverenskommelse tecknas mellan den enskilde och 
aktuell utförare.  

För varje år fastställer regeringen ett schablonbelopp för assistansersättningen.  

Personlig assistans beviljad av kommunen utförs vanligtvis inte 

• på en institution som tillhör eller får bidrag från staten, kommunen eller regionen 

• i grupp- eller servicebostad 

• på korttidsvistelse enligt SOL eller LSS. 

• barnomsorg eller skola 

Om särskilda skäl föreligger kan personlig assistans beviljas för kortare tid på sjukhus eller daglig 
verksamhet. Den som har assistansersättning 5 1 kap. SFB kan om särskilda skäl föreligger ges 
möjlighet att hela tiden eller under en del av beviljad tid, ha med sig sin personliga assistent under 
sjukhusvistelse upp till fyra veckor. Om behovet kvarstår efter fyra veckor kan ansökan göras om 
tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS, motsvarande resonemang kan tillämpas även för 
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personer med beslut enligt LSS. Särskilda skäl kan vara karaktären av funktionsnedsättningen, 
hälsotillståndet som kräver att ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om personens 
funktionsnedsättning finns till hands samt om personens möjligheter till kommunicering också kräver 
ingående kunskaper för att den enskilde ska göra sig förstådd. 

När den enskilde är förälder och har personlig assistans beviljas den enskilde endast assistans för sina 
egna grundläggande och övriga behov. Därför kan den personliga assistansen behöva kombineras med 
andra insatser enligt SOL, för att tillgodose barnets eller barnens behov. I bedömningen tas alltid 
föräldraförmågan i beaktning. 

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har enligt föräldrabalken ansvar för barnets 
personliga förhållanden och ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda. Det handlar om att barnet får 
den omsorg som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter. Barnets 
ålder har betydelse för rätten till personlig assistans. Från och med att barnet är cirka 12 år förväntas inte 
längre vårdnadshavare ansvara för barnets grundläggande behov som finns beskrivna under rubriken 
”Utredning av personlig assistans”.  

Personlig assistans till barn berör i hög grad hela familjen, därför ska både barnet och vårdnadshavare 
ges möjlighet till att ha inflytande över hur stödet till barnet utformas.  

Vid bifall av personlig assistans kan de inte kombineras med avlösarservice i hemmet, biträde av 
kontaktperson eller ledsagarservice. 

4.2.5. Krav kring utförande av personlig assistans 
Innan verksamhet startar för privata utförare krävs tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). För kommunalt bedriven personlig assistans eller för den som själv anställer personliga 
assistenter ska verksamheten anmälas till IVO. 

Kommunen är skyldig att anmäla till IVO om det finns anledning att ifrågasätta en tillståndshavares 
lämplighet att bedriva verksamhet med personlig assistans. Även andra personer bör anmäla till IVO om 
brister kring personlig assistans uppmärksammas.  

När en personlig assistent ingår i familjegemenskapen ska denne skilja på rollen som assistent och som 
anhörig. Att arbeta som personlig assistent är en anställning där gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer 
ska följas, även när den assistansberättigade ingår i familjen. Det är alltid den assistansberättigades 
behov som sätts främst och assistanssamordnaren som ansvarar för att assistansen utförs professionellt. 

4.2.6. Personlig assistans i kombination med andra insatser  
Beslut om andra insatser enligt SOL eller LSS kan påverka omfattningen av assistansbeslutet oavsett om 
beslutet kommer från Försäkringskassan eller från kommunen. Den enskilde kan inte ha två insatser som 
tillgodoser samma behov. 

Personlig assistans kan kombineras med andra LSS-insatser om det finns ett behov av insatsen och 
behovet inte har tillgodosetts på annat sätt. Det finns även insatser enligt SOL, som personlig assistans 
kan kombineras med. 

Personer över 65 år kan söka hemtjänst eller annat stöd enligt SOL eller LSS i stället för utökad 
personlig assistans. Insatser som kan vara aktuella bedöms enligt metoden IBIC. 
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4.3. Ledsagarservice, LSS § 9:3 
Insatsen ledsagarservice kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna inom LSS. 
För personer som har blivit beviljade bostad med särskild service (LSS § 9:9) förväntas ledsagarservices 
ingå i den beviljade insatsen. Ledsagarservice kan dock beviljas för dessa personer om behovet faktiskt 
inte tillgodoses på annat sätt. En individuell bedömning görs utifrån den enskildes situation. 
Ledsagarservice beviljas i antal timmar per månad. Den enskilde behöver planera upp sin beviljade tid 
utifrån sitt bedömda behov. 

4.3.1. Syfte med ledsagarservice  
Syftet med ledsagarservice är att bryta den enskildes isolering. Ledsagarservice ska underlätta för den 
enskilde att delta i samhällslivet. Insatsen ska individanpassas för att möjliggöra enklare aktiviteter och 
att bryta isolering, till exempel som att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att 
promenera. En individuell bedömning gör alltid utifrån den enskildes livssituation. Att åka på semester 
utomlands anses inte ha karaktären av enklare aktivitet. 

4.3.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för ledsagarservice. Aktiviteterna i 
ledsagningen planeras utifrån den enskildes önskemål och dokumenteras i en genomförandeplan. Den 
som har ledsagning betalar sina egna utgifter för aktiviteter. 

När en person beviljats ledsagarservice påbörjas rekrytering av lämplig ledsagare, dock inte någon i 
hushållsgemenskapen. När förslag till ledsagare finns anordnar utföraren en träff med personen i fråga 
och ledsagaren. Den enskilde får vara med och påverka valet av ledsagare, det finns dock ingen 
ovillkorlig rätt för den enskilde att välja vem som ska utses till ledsagare. Det är kommunens 
medarbetare som utför ledsagning. För varje aktuell uppdragstagare som arbetar med barn och 
ungdomar begärs ett utdrag från belastningsregistret. 

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

4.4. Biträde av kontaktperson, LSS § 9:4 
Insatsen biträde av kontaktperson kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna 
inom LSS. För personer som har blivit beviljade bostad med särskild service (LSS § 9:9) förväntas 
biträde av kontaktperson ingå i den beviljade insatsen. Biträde av kontaktperson kan dock beviljas för 
dessa personer om behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt. En individuell bedömning görs utifrån 
den enskildes situation. Biträde av kontaktperson beviljas i antal tillfällen per månad utifrån den 
enskildes behov, vanligtvis är omfattningen en till två gånger i månaden. Den enskilde behöver planera 
upp sin beviljade tid utifrån sitt bedömda behov. 

4.4.1. Syfte med kontaktperson  
Syftet med insatsen är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller komplettera kontakten med 
anhöriga eller vänner och på så vis bryta den isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning. 
Insatsen beviljas till personer som har ett mycket begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har 
behov av att bryta isolering.  

4.4.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för biträde av kontaktperson. När en 
person beviljats insats enligt biträde av kontaktperson påbörjas rekrytering av lämplig kontaktperson, 
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gäller insatsen gentemot ett barn eller ungdom tas alltid ett utdrag ur belastningsregistret. När ett förslag 
till kontaktperson finns anordnar enhetschefen en träff mellan den enskilde och den potentiella 
kontaktpersonen.  

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

Uppdraget som kontaktperson är ett arvoderat uppdrag, inte en anställning. Kontaktpersonen får 
omkostnadsersättning för att täcka sina utlägg i samband med utförandet av uppdraget. Den enskilde står 
för sina egna utgifter.  

Kontaktpersonen ska kontinuerligt föra en dialog med verkställigheten för biträde av kontaktperson om 
vilka aktiviteter som genomförts. 

4.4.3. Beskrivning av kontaktperson 
Kontaktpersonen är en medmänniska som ska stötta personen i att få kontakt med andra människor och 
komma ut i samhället. I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga 
nätverk, t.ex. anhöriga, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Kontaktperson beviljas 
främst för personer som saknar sociala kontakter och nätverk. 

Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, 
telefonkontakt eller gemensamma aktiviteter. Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd men kan ge 
råd till personen i situationer som inte är av komplicerad natur. 

Kontaktpersonen och personen själv bör i förväg diskutera hur kontakten ska ske och under vilka 
förutsättningar. Om kontakten ska vara kontinuerligt återkommande eller om personen kan kontakta 
kontaktpersonen vid behov. 

4.5. Avlösarservice i hemmet, LSS § 9:5 
Insatsen avlösarservice i hemmet kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna 
inom LSS. Avlösarservice utförs i hemmet hos den som beviljats insatsen. Avlösarservice i hemmet ska 
utformas så att den känns meningsfull även för den enskilde. Tidsbegränsning är möjligt när det finns 
utvecklingspotential eller förändringar väntas vara möjliga. Avlösarservice i hemmet erbjuds både som 
en regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Insatsen kan ges såväl dagar som kvällar, nätter och 
helger. Däremot kan insatsen inte ges under skolans tid. En individuell bedömning görs utifrån den 
enskildes situation. Det är viktigt att barnperspektivets samtliga insatser beaktas vid en 
behovsbedömning där hänsyn skall tas till om barnet klarar flera olika typer av insatser. Avlösarservice i 
hemmet beviljas i antal timmar per månad utifrån i bedömningen tas hänsyn till barnets ålder, 
konsekvenser av funktionsnedsättning och dess familjeförhållanden. Den enskilde behöver planera upp 
sin beviljade tid utifrån sitt bedömda behov. En tillfällig utökning kan ske om närstående är i behov av 
extra avlastning. 

4.5.1. Syfte med avlösarservice i hemmet  
Syftet med avlösarservice i hemmet är att anhöriga ska få möjlighet att få avlastning, uträtta sysslor och 
genomföra aktiviteter i eller utanför hemmet, samt ha möjligheten att ägna tid åt yngre syskon.  

4.5.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till enhetschefen för avlösarservice i hemmet. När en 
person beviljats avlösarservice i hemmet påbörjas rekrytering av lämplig uppdragstagare, vanligtvis inte 
någon i hushållsgemenskapen. Utföraren kontaktar personen eller dess vårdnadshavare (gäller för barn). 
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I samråd utses lämplig avlösare. Om insatsen är till barn, begärs alltid ett utdrag ur belastningsregistret 
för varje aktuell avlösare. 

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

Avlösarservice kan ske regelbundet eller vid oförutsedda situationer efter kontakt med enhetschefen för 
avlösarservice i hemmet. Det är kommunens medarbetare som utför avlösarservice. En 
genomförandeplan ska upprättas för att planera avlösarservicen. 

4.5.3. Avgränsningar 
Avlösarservice ska inte användas i situationer som orsakas av personens ändrade förhållanden, så som 

• vid sjukdom/ledighet vid skolgång 

• när ordinarie skol- och fritidsverksamhet är stängd 

• vid förvärvsarbete 

Som avlösare utför man inga hushållssysslor och hämtar/lämnar inte på 
förskola/fritidshem/skola/fritidsaktiviteter. 

4.6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS § 9:6 
Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan beviljas till personer som omfattas av någon av 
personkretsarna inom LSS. Korttidsvistelse kan ges i olika former, såsom vistelse i korttidshem, 
stödfamilj eller läger. Även personer med personlig assistans kan beviljas korttidsvistelse.  

4.6.1. Syfte med korttidsvistelse utanför det egna hemmet  
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer med funktionsnedsättning får 
miljöombyte eller rekreation samt att anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet kan ses som ett alternativ eller komplement till avlösarservice i hemmet. 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan beviljas till barn och vuxna med funktionsnedsättning som 
bor i det egna hemmet. Beslutet anges i antal dygn per beslutsperiod. Vid bedömning utgår 
socialsekreteraren från hela familjens behov. Den enskilde och anhöriga har dialog med verksamheten 
om hur insatsen ska utföras. Verksamheten ska ta i beaktande den enskildes önskemål. 

4.6.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till enhetschefen för korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet. När en person beviljats insatsen kontaktas anhöriga och/eller den enskilde för ett 
planeringsmöte. Vid detta planeringsmöte diskuterar man om de olika typerna av korttidsvistelse och 
utförarna föreslår antingen läger, korttidshem eller stödfamilj. 

4.6.3. Beskrivning av korttidshem 
När insatsen utformas i form av ett korttidshem så får den enskilde och dess anhöriga möjlighet till att 
besöka verksamheten, träffa delar av personalgruppen och lämna mer information som kan vara viktigt 
för att göra vistelsen så bra som möjligt. Den enskilde får en kontaktperson som ansvara för den främsta 
kontakten med den enskildes intressenter såsom anhöriga och skola. En genomförandeplan upprättas för 
insatsen korttidshem där kontaktpersonen är med vid upprättandet. Genomförandeplanen ska sedan 
uppdateras minst två gånger per år och oftare vid behov. Vid större förändringar i verksamheten ska 
generell information ges och synpunkter inhämtas i god tid för berörda. Den individuella planeringen 
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revideras utifrån de nya förutsättningarna. Eventuella dagliga aktiviteter som ska utföras, utifrån 
individuella behov under, korttidsvistelsen planeras i genomförandeplanen.  

Den enskilde och dess företrädare har möjlighet att lämna önskemål om hur planeringen av de beviljade 
dygnen för korttidsvistelsen skall se ut. Verksamheten försöker alltid tillgodose önskemålen men kan 
ibland behöva justera verkställigheten beroende på hur många verkställigheter som önskat samma dygn. 
Pågående insatser såsom skolbarnomsorg och fritidshem fullföljs under korttidsvistelse. Korttidsvistelse 
är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn per månad.  

Skjutsen mellan skolan och korttidshemmet gäller för de som redan har en beviljad skolskjuts. För 
övriga barn och ungdomar gäller att föräldrarna kör. Skolskjutsen gäller inte för gymnasieelever. Resor 
mellan det ordinarie hemmet och korttidshemmet anordnas av vårdnadshavarna själva eller via 
färdtjänst. 

Korttidshemmet erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp och anpassas utifrån den enskildes behov, 
intressen och önskemål. Kostnaden för aktiviteten betalas av den enskilde. 

En måltidsavgift debiteras vårdnadshavare enligt gällande taxa. Detta gäller dock inte om personen blir 
sjuk. Matkostnaden faktureras en gång i månaden, i efterskott. Ankomst- och avresedag räknas som en 
heldag. 

Vid sjukdom kan den enskilde inte vara på korttidshemmet för att undvika att smitta andra. Om 
personen insjuknar under korttidsvistelsen kontaktas anhöriga och vistelsen avbryts.  

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 
Utförarna skall även dokumentera och lämna information till handläggarna ifall de beviljade dygnen inte 
utnyttjas.  

4.6.4. Beskrivning av läger och stödfamilj 
I vissa fall kan insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet utformas i form av läger eller 
stödfamilj. Utförarna kommer alltid lämna ett förslag till den enskilde och dess företrädare om hur den 
beviljade insatsen bör utformas. Lägerverksamheten utformas så att barn och ungdomar får en chans att 
träffa nya sociala kontakter och prova nya aktiviteter. En stödfamilj kan vara en avlastning för den 
ordinarie familjen som skall ge den enskilde möjlighet till miljöombyte eller rekreation.  

4.6.5. Avslutande av verkställighet 
Om personen får ett bifall på bostad med särskild service avslutas korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet. 

4.7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, LSS § 9:7 
Korttidstillsyn för barn över 12 år ska vara tillgänglig före och efter skoldagens slut samt under skollov 
och studiedagar. Biståndsenheten utreder och beslutar om insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år. Insatsen beviljas till ungdomar som går i grundskolan eller gymnasiet som har vårdnadshavare 
som förvärvsarbetar eller studerar. Det kan beviljas till ungdomar med funktionsnedsättning för att 
tillgodose en trygg och meningsfull fritid, det vill säga när den enskilde inte klarar sig ensam i hemmet 
före eller efter skoldagen, samt under lov. Beslutet ska vara tidsbegränsat och som längst till och med 
juni det året den enskilde slutar gymnasiet. Planering och utförande av insatsen beskrivs i 
genomförandeplan som följs upp var 6:e månad eller oftare vid behov. Barnets vilja ska tillvaratas i 
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planeringen och vardagen. Insatsen ska vara individuellt anpassad och ge vårdnadshavare möjlighet till 
inflytande.   

4.7.1. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år samt till ansvarig rektor. 

4.8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar, LSS § 9:8 
Barn och ungdomar som till följd av sitt funktionshinder inte kan bo i föräldrahemmet, och där mindre 
omfattande insatser inte fungerat, kan ha rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
eller familjehem. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar är en heltäckande insats. 
Utgångspunkten vid bedömning av behov är att hitta den bästa lösningen för barnet eller ungdomen. 
Insatsen gäller fram till ungdomen slutar gymnasiet förutsatt att man fullföljer skolplanen.  

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar ska fungera som en vanlig bostad, vara så hemlik 
som möjligt. I insatsen ingår omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter. Bostaden ska vara utrustad 
med de möbler, textilier, armatur och speglar som behövs för olika ändamål som att sova, äta, läsa, 
studera, umgås, ha gäster och sköta sin hygien med mera. Föräldrar betalar motsvarande underhållsstöd.  

Bostad med särskild service är en heltäckande insats. Trots det ska insatsen ses som ett komplement till 
föräldrahemmet, som är basen för barnet eller ungdomen utifrån överenskommelse med föräldrar om 
fördelning av omvårdnadsansvar. 

Med heltäckande insats avses att det är ett boende med stöd dygnet runt, som har till uppgift att skapa en 
trygg och positiv miljö för barnet, ungdomen och familjen. Boendet kan ta ett helhetsansvar för barnets 
utveckling om det behövs, vilket innebär att barnet har stadigvarande kontakter i en trygg och stabil 
omgivning. Bostad med särskild service till barn och ungdomar har ansvar för att ge stöd i att 
upprätthålla en god föräldrakontakt mellan barnet eller ungdomen och vårdnadshavarna. 

För barn eller ungdomar med specifika eller ovanliga funktionsnedsättningar kan skolgång på annan ort 
tillgodose barnets behov, då kan bostad med särskild service för barn eller ungdomar vara ett alternativ 
då jämförbar skolgång ej kan erbjudas på rimligt pendelavstånd. För att insatsen ska kunna beviljas 
behöver den enskilde först antas till gymnasieprogrammet.  

Barnets vilja ska tillvaratas i planeringen och i vardagen. Insatsen ska vara individuellt anpassad och ge 
vårdnadshavare möjlighet till inflytande. För att barnet ska tillförsäkras att få sina behov tillgodosedda 
ska barn- och ungdomsboendet eller familjehemmet och vårdnadshavarna komma överens om hur 
ansvaret för omvårdnaden fördelas. Detta görs i en genomförandeplan, som följs upp två gånger per år 
eller oftare om det behövs.  

4.8.1. Syfte med familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar  
Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande och varaktig uppväxtmiljö för barn och 
ungdomar som till följd av funktionsnedsättning behöver bo utanför föräldrahemmet. Insatsen ska skapa 
goda förutsättningar för barnets eller ungdomens känslomässiga och sociala utveckling samt tillgodose 
behovet av stöd och en trygg uppväxt. Insatsen beviljas enbart utifrån funktionshindret och inte på grund 
av bristande föräldraförmåga. 
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4.8.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun skickas beställningen efter bifall till enhetschefen för barn- och 
ungdomsboende. Enhetschefen i sin tur kallar varje person som fått bifall till ett informationsmöte där 
verksamheten presenterar ett av alternativen barn- och ungdomsboende eller familjehem. 

Verkställigheten kan ske i form av ett barn- och ungdomsboende eller boende i familjehem. Barnets och 
ungdomens behov skall tillgodoses där hemliknande miljöer är att föredra under barnets uppväxt. Ett 
barn- och ungdomsboende kan tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov som kan vara svårt att klara 
av i en familj. Det ska vara ett litet antal barn eller ungdomar på ett barn- och ungdomsboende för att 
likna hemmiljön där man samspelar med andra barn. Ett barn- och ungdomsboende är utformat på ett 
sätt där barnen och eller ungdomarna har egna rum men delar kök och vardagsrum med plats för lek och 
aktiviteter. 

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än sina egna. För yngre barn är 
familjehem ett alternativ, då det ofta innebär kontakt med några få vuxna personer. En noggrann 
utredning görs av familjehemmet innan det kan godkännas. Boende i familjehem enligt LSS är dock inte 
tänkt att ges för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Varje familjehem 
utreds och följs upp enligt kommunens rutiner.  

Ett personligt ledsagarkort kan utfärdas till personen och giltigt under ett år. Ledsagarkortet kan utfärdas 
till personal som utför insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Ledsagarkortet 
visas i samband med ledsagning och ger ledsagaren fri entré och resa på de ställen där det tillämpas. 

När barn eller ungdomar bor i bostad med särskild service enligt LSS betalar föräldrar motsvarande 
underhållsstöd. En lägre avgift kan fastställas utifrån överenskommelse med vårdnadshavare om att stå 
för vissa av barnets kostnader. Föräldrar behåller barnbidraget, men kan lämna fickpengar om de vill. 
Detta är frivilligt. Om ungdomen själv har en inkomst ska denne även betala mat- och boendeavgift.  

När en genomförandeplan upprättas i samband med inflyttning är inköp av kläder, fickpengar och 
möblering av rummet viktiga frågor att beröra. Hur stort ansvar föräldrarna väljer att lämna över till 
boendet avgör dem och där tar verksamheten vid och får stå för eventuell kostnad. 

4.9. Bostad med särskild service för vuxna, LSS § 9:9 
Insatsen ska erbjuda personen ett boende som leder till god livskvalitet, goda utvecklingsmöjligheter och 
stimulans till ett så självständigt liv som möjligt, efter var och ens förutsättningar. Det är en möjlighet 
för vuxna att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Boendet ska bedrivas med respekt för 
den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskildes behov kan vara i form av personlig 
omsorg, hemmets skötsel, social samvaro samt kultur- och fritidsaktiviteter. 

Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på två olika sätt i Stenungsunds kommun; som 
gruppbostad eller servicebostad. Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av 
vilken boendeform det gäller. Beslut om bostad med särskild service kan tidsbegränsas till exempel vid 
förmodad utvecklingspotential hos den enskilde, exempelvis unga vuxna utan tidigare erfarenhet av 
egen bostad.  Beslut om bostad med särskild service är generellt inte tidsbegränsat. De beslut som inte är 
tidsbegränsade ska följas upp regelbundet. Vanligen är bostad med särskild service som tidigast aktuellt 
för den enskilde efter gymnasiet.  

För att beviljas insats i form av bostad med särskild service ska den som söker, i allmänhet, ha ett så 
stort behov av stöd och/eller omvårdnad att det ej kan tillgodoses i egen bostad med stöd av insatser i 
hemmet, så som boendestöd eller hemtjänst. Efter en individuell behovsprövning ska det i normalfallet 
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föreligga behov av omvårdnad, stöd- eller serviceinsatser under hela dygnet, för att bostad med särskild 
service ska beviljas. Andra insatser i form av stöd och hjälp i eget hem prövas i första hand. Det är först 
om dessa insatser ej anses vara tillräckliga för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor som 
bostad med särskild service kan bli aktuellt. 

4.9.1. Syfte med bostad med särskild service 
Syftet är att vuxna personer som tillhör personkrets inom LSS skall få möjlighet att skapa sitt hem och 
kunna leva som andra.  

4.9.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till en boendegrupp där biståndsenheten och 
verkställigheten träffas för att hantera nya och befintliga biståndsbeslut enligt LSS 9:9. I Stenungsunds 
kommun erbjuds man en boendeplacering utifrån turordning där det äldsta beslutet först får möjlighet till 
boende när en ledig plats finns tillgänglig. I vissa fall kan ordningen prioriteras på annat sätt. 

4.9.3. Gruppbostad 
Gruppbostad är en boendeform för personer med funktionsnedsättning som har ett så omfattande 
tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behöver finnas tillgång till personal dygnet runt. Under natten är 
personal vaken eller sover beroende på den enskildes behov. Bostad med särskild service ska skapa 
möjligheter att leva som andra. Det är ett alternativ för dem som inte klarar av ett ordinärt boende eller 
boende i servicebostad. Gruppbostad kan vara aktuellt om ett stort behov av personlig omvårdnad och 
tillsyn gällande den dagliga livsföringen föreligger. Gruppbostad är lägenheter med direkt anslutning till 
gemensamhetsutrymme. 

4.9.4. Servicebostad 
Servicebostad är en boendeform som kan vara lämplig för dem som inte klarar av att bo i ordinärt 
boende men som inte har så pass omfattande stödbehov att ett boende i gruppbostad är nödvändigt. 
Servicebostad kan vara aktuellt om det finns behov av i stort sett dagligt stöd i form av praktisk hjälp, 
stöd och tillsyn. 

Servicebostad innebär lägenheter som är geografiskt samlade med tillgång till gemensamhetsutrymme, 
dock ej i direkt anslutning. Personligt stöd ska ges i den omfattning personerna behöver. I en 
servicebostad finns inte personal dygnet runt. 

4.9.5. Innehåll i stödet 
I insatsen bostad med särskild service ingår att göra fritidsaktiviteter. Innehållet i boendet ska utformas 
utifrån livets skeenden. Det handlar delvis om vardag, helg, högtider och ledigheter men också utifrån 
intressen. Stödet ges efter personens individuella behov och förmåga. Med personligt stöd avses bland 
annat personlig hygien, hemliv och förflyttning. Med socialt stöd avses stöttning i kommunikation, 
mellanmänskliga interaktion och relationer och medborgerligt liv. 

I bostad med särskild service sker samverkan med andra utifrån den enskildes individuella behov. En 
förutsättning för samverkan är att den enskilde har gett samtycke till det. I bostad med särskild service 
har den enskilde sin egen lägenhet, men också möjlighet till gemenskap med grannar i de gemensamma 
utrymmena. Lägenheten består ofta av ett kök eller pentry, sovrum, vardagsrum och badrum. I det 
gemensamma utrymmet är det de boende som tillsammans bestämmer hur utrymmet ska användas. 
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Hyreskontrakt 

Varje person får ett hyreskontrakt i andra hand av kommunen där förvaltningen skickar till 
hyresnämnden att den enskilde avsäger sig besittningsrätten. 

Ekonomi för den enskilde 

Varje person står själv för sina utgifter för hyra, mat, aktiviteter och övriga kostnader. Personalen ska 
inte ansvara för den enskildes ekonomi. I de fall den enskilde inte har förmågan att sköta sin ekonomi 
själv ska en anmälan om god man/förvaltare göras. Dagliga utgifter är dock många gånger svårt för 
företrädare att hantera i praktiken och då kan personalen hjälpa till. Däremot ansvarar aldrig personal för 
den enskildes privata tillgångar såsom smycken eller värdepapper. Kostnader som den enskilde deltar i 
och som arrangeras av boendet står boendet för. 

Kontaktperson 

Samtliga personer som bor i bostad med särskild service har en eller två kontaktpersoner utsedda i 
personalgruppen. Kontaktpersonen har huvudansvaret för personen till exempel med kontakter med 
anhöriga, inköp och dylikt. Hela arbetsgruppen ansvarar tillsammans för alla arbetsuppgifter. 

Fritidsaktiviteter 

Fritidsaktiviteter kan erbjudas såväl individuellt som i grupp utifrån personens behov, intressen och egna 
förutsättningar. 

Gemensamma utrymmen 

Det ska finnas tillgång till gemensamma utrymmen. Hur dessa utnyttjas anpassas efter behov och 
intresse. 

Bemanning per gruppbostad/servicebostad 

Antalet personer i gruppbostaden/servicebostaden varierar, liksom bemanningen. Detta förändrar sig 
även över tid. 

Husdjur 

Personen kan ha husdjur i sin bostad under förutsättning att hen själv kan ta hand om husdjuret och att 
verksamheten tillåter. 

4.9.6. Inflytande 
Den enskilde ska kunna påverka och utforma innehållet i sitt boende. En genomförandeplan ska 
upprättas, som sedan följs upp två gånger per år eller oftare om det behövs. Där planeras det stöd den 
enskilde behöver, vill ha och hur det ska utföras. Genomförandeplanen är sedan utgångspunkten för det 
stöd som ges och som den enskilde förväntas ta emot.  

I bostad med särskild service har den enskilde stort inflytande. Boendet ska på olika sätt arbeta med 
delaktighet, inflytande och medbestämmande. Ett sätt att ha regelbundna gemensamma möten för att ta 
tillvara önskemål. Ett annat sätt är att ha dialog med de boende i vardagen. Det finns olika metoder som 
boendet använder för att ta tillvarata de enskildas önskemål.  Den enskilde ska ges möjligheter till 
aktiviteter, ärenden på egen hand, utifrån egna intressen eller med personal. 

4.10. Daglig verksamhet, LSS § 9:10 
Insatsen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, 
gemenskap samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan vara av habiliterande karaktär och ge 
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miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och meningsfull 
dag. 

Personer som deltar i daglig verksamhet ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att 
påverka och utforma innehållet av sin vistelse. Val av verksamhetsinriktning utifrån intresse, önskemål 
och förutsättningar ska vara möjlig.  

4.10.1 Syfte med daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som 
inte utbildar sig. Syftet är att personer skall tillförsäkras en meningsfull sysselsättning genom sitt 
deltagande i den dagliga verksamheten. Med yrkesverksam ålder avses i första hand personer 18–67 år. 
Insatsen kan beviljas till personer som omfattas av personkrets 1 eller 2.  

En heltidsplats bedöms utifrån den enskildes förmåga och varje person har rätt att arbeta utifrån sina 
förutsättningar. Den enskilde får habiliteringsersättning för sin arbetsinsats på daglig verksamhet. 
Flexibiliteten ingår i insatsen som utformas utifrån den enskildes behov, förutsättningar och eventuellt 
önskemål. Beslut tas till och med 67-års ålder och gäller under förutsättning att den enskilde ej studerar 
eller förvärvsarbetar.  

4.10.2. Inflytande 
En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde. Uppföljning, utvärdering och 
revidering av genomförandeplanen sker regelbundet och vid behov, dock minst två gånger per år. Den 
dagliga verksamheten ska på olika sätt arbeta med delaktighet och inflytande. Ett sätt är att ha 
regelbundna gemensamma möten med deltagarna, för att ta tillvara deltagarnas önskemål. Andra sätt är 
att ha nära dialog med deltagarna varje dag, det kan vara i samband med en aktivitet eller vid dagens 
slut. 

Deltagaren ska dessutom individuellt ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i vistelsen på 
daglig verksamhet. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter vars och ens behov, förutsättningar, 
intressen och önskemål. 

4.10.3. Verkställighet 
I Stenungsund lämnas beställningen till enhetschefen för mottagarteamet på daglig verksamhet. 
Mottagarteamet tar skyndsamt kontakt med den enskilde för ett lära-känna samtal där teamet försöker ta 
reda på vad man är intresserad av och ifall man är motiverad till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. När den enskilde har tilldelats en placering ansvarar utföraren för planering av 
insatsen, vilket görs tillsammans med den enskilde, kontaktpersonen och/eller företrädare. I 
Stenungsunds kommun har vi två större inriktningar på daglig verksamhet. En del som är närmare 
arbetsmarknaden, benämnt arbetsnära daglig verksamhet och en del av mer habiliterande karaktär 
benämnt som habiliterande daglig verksamhet. Varje person har möjlighet att välja vilken inriktning 
man är intresserad av. Man har alltid rätt att byta inriktning på sin dagliga verksamhet dock kan alla 
inriktningar inte alltid tillgodoses utan det erbjuds i mån av plats. 

4.10.4. Arbetsnära daglig verksamhet 
För att kunna välja arbetsnära daglig verksamhet behöver man vara motiverad till att komma ut på den 
reguljära arbetsmarknaden. Det erbjuds en möjlighet att praktisera internt och externt med personalstöd 
samt praktik externt utan personalstöd. Inom den arbetsnära dagliga verksamheten finns en 
karriärstrappa där det finns en möjlighet att gå vidare när man utvecklat fler förmågor. Slutsteget på 
trappan är möjlighet till förvärvsarbete.  
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4.10.5. Habiliterande daglig verksamhet 
För den habiliterande dagliga verksamheten finns ett varierat utbud av aktiviteter, ifrån 
sinnesstimulering till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Vi erbjuder bland annat inriktningar 
inom media, café, lager och produktion. Vi har också skapande inslag i vår verksamhet för att stimulera 
kreativitet och skapande. Är man intresserad av den arbetsnära dagliga verksamheten så har man alltid 
möjlighet att ta kontakt med mottagarteamet för att se över möjligheterna att komma närmare den 
reguljär arbetsmarknaden.    

4.10.6. Innehållet i stödet 
Resor till och från daglig verksamhet 

Den enskilde får själv bekosta sina resor till och från daglig verksamhet. Vid behov av färdtjänst ansöks 
detta hos färdtjänsthandläggaren. I den mån det går promenerar verksamheten till och från arbetet.  

Lunch 

Varje person tar med sin egen lunch och värmer den på sin dagliga verksamhet 

Arbetstider 

Daglig verksamhet erbjuds vanligtvis dagtid helgfria dagar. Utföraren kan erbjuda daglig verksamhet på 
andra tider och beroende på behov kan individuellt anpassade arbetstider förekomma. I vissa fall kan 
även arbete hemifrån vara möjligt. Detta bedöms individuellt utifrån behov och önskemål. Daglig 
verksamhet har stängt enskilda dagar under året för planering.  

Personer som har daglig verksamhet har möjlighet till semester. Personen väljer själv under vilka veckor 
denna förläggs. Verksamheten erbjuder öppet under årets alla veckor men vissa verksamheter kan 
komma att stänga fyra veckor under sommaren. Då erbjuds personerna en plats på en annan verksamhet.  

Kostnad och ersättning 

Daglig verksamhet är kostnadsfri för personen. Aktiviteter och resor som erbjuds inom daglig 
verksamhet är kostnadsfria. Stenungsunds kommun betalar habiliteringsersättning till personer som 
deltar i daglig verksamhet. Syftet med ersättningen är att stimulera till deltagande i verksamheten. 
Habiliteringsersättningen betalas inte ut vid frånvaro såsom till exempel semester och sjukdom. Vid de 
fall verksamheten behöver stänga utifrån verksamhetens behov betalas habiliteringsersättningen ut. 
Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 

4.10.7. Vid sjukdom 
Om en person är sjuk eller har någon smitta ska denne inte komma till den dagliga verksamheten med 
tanke på smittorisken för andra. Om personen insjuknar under vistelsen på den dagliga verksamheten 
kontaktas boendet/anhöriga och vistelsen avbryts. 

4.10.8. Frånvaro från daglig verksamhet 
Uteblir personen från daglig verksamhet under en längre period ska verksamheten arbeta motiverande 
med personen för att skapa förutsättningar för den enskilde att vilja komma tillbaka. Arbetet ska 
dokumenteras i den enskildes journal. Om den enskilde ändå uteblir kontaktar verksamheten 
mottagarteamet som i sin tur kan kontakta handläggare som kan göra en uppföljning för att utreda om 
behovet av daglig verksamhet kvarstår. 
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4.10.9. Aktivitetshuset  
Aktivitetshuset erbjuder stöd i form av sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Aktivitetshuset vänder sig till boende i Stenungsunds kommun från 18 års ålder. Inget biståndsbeslut 
eller remiss krävs för att delta i aktiviteterna. Det är en öppen verksamhet där deltagarna deltar i de 
aktiviteter de önskar. 

Aktivitetshuset erbjuder möjlighet att komma för att fika, laga mat, prata, spela spel och umgås. Utöver 
det har de en variation av studiecirklar exempelvis yogagrupper, musikgrupper och studiebesök. De har 
även en studiecirkel i ESL (Ett Självständigt Liv). 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 103 Dnr: KS 2021/775 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Ödsmåls-Berg 2:40 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Ödsmåls-Berg 2:40 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen daterad 
2021-08-30. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Ödsmål har fastighetsägaren fått godkänt bygglov för ett 
enbostadshus. Del av fastigheten ingår i dagsläget i befintligt verksamhetsområde men inte 
den del av fastigheten som fått godkänt bygglov. Fastighetsägaren har ansökt om att få ansluta 
till kommunalt VA. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/775
2021-08-30

 
Fredrik Axelsson Till kommunfullmäktige 
Abonnentingenjör 
 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Ödsmåls-Berg 2:40 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Ödsmåls-Berg 2:40 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen daterad 
2021-08-30. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Ödsmål har fastighetsägaren fått godkänt bygglov för ett 
enbostadshus. Del av fastigheten ingår i dagsläget i befintligt verksamhetsområde men inte 
den del av fastigheten som fått godkänt bygglov. Fastighetsägaren har ansökt om att få ansluta 
till kommunalt VA. 
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2021-08-30

 

 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/775
2021-08-30

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att upprätta verksamhetsområdet ryms i beslutad investeringsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutets konsekvenser för barn kommer att bli en bättre miljö där fastigheten är ansluten till 
kommunal VA-anläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6 om Rent vatten och sanitet för alla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 
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juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2021/329 
 
Svar på återremiss - Antagande av ny avfallstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 att återremittera ärendet för att precisera 
kostnader för det slopade producentansvaret på returpapper samt införandet av skatter på 
avfall.  

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den  
31 december 2021. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
materialåtervinning. Utifrån de avtal som kommunen har ingått innebär det slopade 
producentansvaret på returpapper ingen merkostnad för taxekollektivet. Detta beror på att 
kostnaderna för insamlingen av returpapper väntas motsvara de intäkter kommunen får för 
materialet från återvinningsbolaget. 

För införandet av skatter på avfall så är det förbränningsavgiften och kostnader för 
utsläppsrätter som kommer att öka de närmsta åren. Förbränningsskatten infördes 2020 med 
75 kr/ton för avfall som förbränns, 2021 höjdes denna kostnad till 100 kr/ton och 2022 höjs 
det till 125 kr/ton. Förbränningsskatten kommer vara kvar även efter 2022 men då kopplas till 
ett index. 

Kostnaden för utsläppsrätter som idag är ungefär 50 kr/ton avfall kommer enligt Renova öka 
under åren som kommer för att 2025 ligga på ca 200 kr/ton avfall och 2030 vara uppe i 
ungefär 400 kr/ton avfall. 
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Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Svar på återremiss, antagande av avfallstaxa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 att återremittera ärendet för att precisera 
kostnader för det slopade producentansvaret på returpapper samt införandet av skatter på 
avfall.  

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 
december 2021. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
materialåtervinning. Utifrån de avtal som kommunen har ingått innebär det slopade 
producentansvaret på returpapper ingen merkostnad för taxekollektivet. Detta beror på att 
kostnaderna för insamlingen av returpapper väntas motsvara de intäkter kommunen får för 
materialet från återvinningsbolaget. 

För införandet av skatter på avfall så är det förbränningsavgiften och kostnader för 
utsläppsrätter som kommer att öka de närmsta åren. Förbränningsskatten infördes 2020 med 
75 kr/ton för avfall som förbränns, 2021 höjdes denna kostnad till 100 kr/ton och 2022 höjs 
det till 125 kr/ton. Förbränningsskatten kommer vara kvar även efter 2022 men då kopplas till 
ett index. 

Kostnaden för utsläppsrätter som idag är ungefär 50 kr/ton avfall kommer enligt Renova öka 
under åren som kommer för att 2025 ligga på ca 200 kr/ton avfall och 2030 vara uppe i 
ungefär 400 kr/ton avfall. 
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Beskrivning av ärendet 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Skatter och avgifter till staten för avfallshantering 
Förbränningsskatten infördes 1 januari 2020 med 75 kr per ton och sedan ökat för varje år och 
blir 125 kr per ton under år 2022. Utöver förbränningsskatten betalar 
förbränningsanläggningar även avgift för utsläppsrätter för avfall som förbränns.  

Årsavgiften för vanligaste villaabonnemanget, enligt förslag för år 2022, motsvarar kostnader 
för verksamheten enligt den approximativa fördelning som visas i figur 2. Förbränningsskatt 
och avgifter för utsläppsrätter utgör, tillsammans med moms, ca 21 % av totala årsavgiften. 

 
Figur 2  Föreslagen årsavgift för vanligaste villaabonnemanget är 2 784 kr per år för fast avgift och 

abonnemangsavgift. I figuren visas approximativ fördelning av avgiften på olika delar av 
verksamhetens kostnader. 

Under de närmaste åren kommer förbränningsskatt och kostnaden för utsläppsrätter att öka. 
Renova har redovisat i en prognos att kostnaden kommer att öka med ca 200 kr per ton. Det 
motsvarar en ökad kostnad för avfallsverksamheten på ca 1,3 miljoner kr, eller 4,2 % under de 
närmaste åren. För en genomsnittlig villa motsvarar ökningen av förbränningsskatt och 
utsläppsrätter en ökad kostnad på cirka 46 kronor/år och för en lägenhet, en så kallad Nils 
Holgersson-lägenhet1, motsvarar det ungefär 41 kronor/år och lägenhet. 

 
1. I en årlig undersökning sammanställs fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner 
för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. För jämförelsen används avgifter för ett fiktivt flerbostadshus för att 
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Barnkonsekvensanalys 
Taxan sätter en högre kostnad på abonnemang där utsortering inte sker. Detta kommer 
troligen få vissa abonnenter att vilja öka sin utsortering av biologiskt material vilket i sin tur 
ger bättre användande av resurser. Ur ett barnperspektiv så ger ett bättre resursutnyttjande ett 
lägre miljöavtryck med ljusare framtidsvisioner som resultat. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion. 
Ärendet berör mål 7 om Hållbar energi för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss 2021-09-01 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 jfr gamla priser 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 

 
förutsättningarna ska vara så lika som möjligt för olika kommuner. Resultatet redovisas i rapporten ”Fastigheten 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-24

  
 
 
 
 
§ 166 Dnr: KS 2021/329 
 
Antagande av ny avfallstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att precisera kostnader för det slopade 
producentansvaret (tidningspapper) samt införandet av skatter på avfall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för 
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad, 
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka 
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och 
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Förslag ny avfallstaxa  
Förslag ny avfallstaxa med jämförelse med nu gällande avgifter 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet återremitteras för att precisera kostnader för det slopade 
producentansvaret (tidningspapper) samt införandet av skatter på avfall. 
 
Göder Bergermo (L) tillstyrker allmänna utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden börjar med att fråga om ärendet 
ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet.  



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 
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Kommunstyrelsen
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Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
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Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Antagande av ny avfallstaxa 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för 
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad, 
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka 
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och 
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunens kostnader för avfallsverksamheten kommer att öka kraftigt under de närmaste 
fem åren. Ökade kostnader beror på:  

- Ökad kapitalkostnad när ny återvinningscentral byggs. 
- Regeringen har lagt ansvar för insamling av returpapper på kommunerna från och med 

1 januari 2022. 
- Ökade behandlingskostnader, bland annat på grund av att förbränningsskatten höjs. 

Avfallsverksamheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott som kommer att arbetas 
upp under de närmaste åren.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
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årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 

Om taxan inte höjs förrän det ackumulerade överskottet är upparbetat skulle taxan behöva 
höjas med mer än 30 % inför år 2025. Om taxan inte höjs inför år 2022 och istället höjs inför 
år 2023 och varje år fram till år 2026 behöver taxan höjas mellan 10 och 15 %. 

Föreslagna förändringar i avfallstaxan 
Nedan anges föreslagna förändringar i korthet: 

- Anpassning för ny lagstiftning: 
o Ordet ”hushållsavfall” används inte längre och avfallskollektivet får ökade 

kostnader för hantering av returpapper. 
 

- Miljöstyrning: 
o Större skillnad i kostnad mellan sorterade och osorterade abonnemang samt 

ökad kostnad vid tätare hämtning. Skillnaden i kostnad mellan hemkompost 
och matavfallskärl minskas. 
 

- Tjänster: 
o Ändringar i tjänster för att anpassa oss efter behov, bland annat tas tjänsten för 

hämtning av trädgårdsavfall bort och taxa för underjordsbehållare införs. 

Konsekvenser – Kunder 
- För en- och tvåbostadshus med det vanligaste abonnemanget, 190 liter för restavfall 

med tömning varannan vecka och 140 liter för matavfall med tömning 32 gånger per 
år, ökar totala kostnaden med 91 kr per år till 2 784 kr per år, inklusive moms. Det 
motsvarar en höjning med 3,4 %.  

- För flerbostadshus och verksamheter med sortering av matavfall och hämtning inte 
oftare än en gång per vecka ökar årskostnaden med tre till fyra procent. Variationer 
förekommer beroende på abonnemangets dimensionering.  

- Kunder med abonnemang med blandat mat- och restavfall får större höjning av 
avgiften. För en- och tvåbostadshus med 240 liter för blandat mat- och restavfall höjs 
avgiften med nästan 770 kr per år. Det motsvarar en höjning med nästan 20 %. 

- Flerbostadshus och verksamheter med hämtning flera gånger per vecka får också en 
större höjning av avgifterna.  

- Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter beror på 
förutsättningarna för varje kund, hur enskilda abonnemang är dimensionerade och om 
sortering av matavfall sker. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
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Med föreslagna avgifter beräknas intäkterna för år 2022 bli cirka 32 miljoner kr, vilket är en 
ökning med ca 2,3 miljoner kr. Det innebär ändå ett beräknat underskott för 
avfallsverksamheten med ca 1,6 miljoner kr, baserat på preliminär budget för kostnader för år 
2022. 

I figur 1 nedan visas ekonomisk utveckling med höjning av intäkter från taxan inför år 2022 
med 8 % och därefter med 6 %, 6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. Det 
ackumulerade överskottet minskar och är i stort sett helt upparbetat efter år 2026. Det årliga 
resultatet är fortfarande negativt och ytterligare höjning av avfallstaxan inför år 2027 behövs 
med drygt 4 % för att få budget i balans. 

Observera att det kan tillkomma ytterligare kostnader som inte är kända idag och som kan 
innebär att taxan behöver höjas mer än 8 % under åren 2024 till 2026. 

 

 

 
Barnkonsekvensanalys 
Taxan sätter en högre kostnad på abonnemang där utsortering inte sker. Detta kommer 
troligen få vissa abonnenter att vilja öka sin utsortering av biologiskt material vilket i sin tur 
ger bättre användande av resurser. Ur ett barnperspektiv så ger ett bättre resursutnyttjande ett 
lägre miljöavtryck med ljusare framtidsvisioner som resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Förslag ny avfallstaxa  
Förslag ny avfallstaxa med jämförelse med nu gällande avgifter 
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1 Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag 
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa. 

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

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift  

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll 

Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns 
på fastigheten. 1 125 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 620 kr 

Fritidshus, kr per hushåll 890 kr 

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress 563 kr 
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende 
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara 
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell 
17. 
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 
restavfall             

per år 

Rörlig avgift 
matavfall             

per år 
Total avgift    

per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.  
Hämtning av matavfall varje vecka 
sommartid* och varannan vecka resten av 
året. 

      

 

  

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 634,00 kr 200,00 kr 1 959 kr 

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 826,00 kr 200,00 kr 2 151 kr  

Hämtning av restavfall varannan vecka 
och matavfall hämtas som ovan         

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 142,00 kr 200,00 kr 2 467 kr 

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 459,00 kr 200,00 kr 2 784 kr 

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 2 005,00 kr 200,00 kr 3 330 kr 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

 

 
1 Se definition i kapitel 3.1 
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Småhus med gemensamhetslösning.  

I Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. Antal behållare, 
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.  
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för 
att få använda gemensamhetslösning. Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll 

 Rörlig avgift 
restavfall per år 

Rörlig avgift 
matavfall per år 

Gemensam avfallslösning, året runt 422 kr 254 kr 

Gemensam avfallslösning, året runt, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 1 422 kr 254 kr 

Gemensam avfallslösning, fritidshus 380 kr 229 kr 

Gemensam avfallslösning, fritidshus, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 1 280 kr 229 kr 

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift restavfall 
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 1 125 kr 634 kr 1 759 kr 

190 liter 13 1 125 kr 826 kr 1 951 kr 

140 liter 26 1 125 kr 1 142 kr 2 267 kr 

190 liter 26 1 125 kr 1 459 kr 2 584 kr 

240 liter 26 1 125 kr 2 005 kr 3 130 kr 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år Grundavgift per år Rörlig avgift per år Total avgift per år 

190 liter 26 1 125 kr 2 545 kr 3 680 kr 

240 liter 26 1 125 kr 3 697 kr 4 822 kr 
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2.3 Fritidsboende 
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka 
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan 
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Typ av hushåll och storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift  

per år 

Rörlig avgift 
restavfall 

per år 

Rörlig avgift 
matavfall   

per år Total avgift 
per år 

140 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 608 kr 370 kr 1 868 kr 

190 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 825 kr 370 kr 2 085 kr 

240 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 1 146 kr 370 kr 2 406 kr 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och  
i övrigt varannan vecka.  

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  

Storlek kärl 
Antal hämtningar  

per år 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift restavfall 

per år 
Total avgift 

per år 

140 liter 14 890 kr 818 kr 1 708 kr 

190 liter 14 890 kr 1 035 kr 1 925 kr 

240 liter 14 890 kr 1 356 kr 2 246 kr 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

  

Storlek kärl 

Antal hämtningar  

per år 

Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 

 per år 

Total avgift 

per år 

190 liter 14 890 kr 2 019 kr 2 909 kr 

240 liter 14 890 kr 2 933 kr 3 823 kr 
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall  

För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 509 kr 

Kärl 190 liter 52 2 930 kr 

Kärl 240 liter 26 2 181 kr 

Kärl 240 liter 52 3 966 kr 

Kärl 370 liter 26 2 930 kr 

Kärl 370 liter 52 5 859 kr 

Kärl 370 liter 104 12 656 kr 

Kärl 370 liter 156 20 215 kr 

Kärl 660 liter 26 4 544 kr 

Kärl 660 liter 52 9 089 kr 

Kärl 660 liter 104 19 632 kr 

Kärl 660 liter 156 31 356 kr 

 
Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 19 623 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 52 41 312 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 104 333 900 kr 

3 till 5 kubikmeter 26 32 706 kr 

3 till 5 kubikmeter 52 68 854 kr 

3 till 5 kubikmeter 104 361 400 kr 
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Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn. 
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast 
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår behandling av avfall, 
hyra, samt utsättning och hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.  
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter: 

Tjänst Avgift 

Schemalagd tömning, kr per tömning 2 383 kr 

 

Matavfall  

För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.  
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  

I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar 
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14. 
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32 737 kr 

Kärl 140 liter 52 1 197 kr 

Kärl 140 liter 104 2 586 kr 

Kärl 140 liter 156 4 130 kr 

Kärl 370 liter * 32 2 210 kr 

Kärl 370 liter * 52 3 591 kr 

Kärl 370 liter * 104 7 757 kr 

Kärl 370 liter * 156 12 389 kr 

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter 
kärl. 
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 1 kubikmeter 26 3 452 kr 

Mindre än 1 kubikmeter 52 7 268 kr 

Mindre än 1 kubikmeter 104 298 400 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 26 5 483 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 52 11 543 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 104 301 800 kr 

 

Påsar för matavfall säljs buntvis. 
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall 

Storlek Rörlig avgift per påse 

22 liter 2,30 kr 

45 liter 4,65 kr 

60 liter 5,60 kr 

140 liter 7,50 kr 
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Blandat mat- och restavfall  

Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17. 
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 52 5 181 kr  

Kärl 240 liter 52 7 011 kr 

Kärl 370 liter 52 10 359 kr 

Kärl 370 liter 104 22 375 kr 

Kärl 370 liter 156 35 739 kr 

Kärl 660 liter 52 16 068 kr 

Kärl 660 liter 104 34 707 kr 

Kärl 660 liter 156 55 435 kr 

 
Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 29 488 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 52 62 081 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 104 354 600 kr 

3 till 5 kubikmeter 26 52 038 kr 

3 till 5 kubikmeter 52 109 555 kr 

3 till 5 kubikmeter 104 402 100 kr 
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall 
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg 

Tjänst  
Rörlig avgift per 

tömning 

Extra tömning av kärl, inom 36 timmar 
helgfri vardag, per kärl 254 kr 

Extra säck vid ordinarie tömning. 
Beställning ska göras senast dagen före, 
inom normal arbetstid. Avgift per säck 69 kr 

Extra tömning av container, per container 2 860 kr 

Tillägg för dragväg, kr per behållare och 
hämtning   

11-20 meter 25 kr 

21-30 meter 50 kr 

31-40 meter 85 kr 

 

Returpapper i kärl 

Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall 
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.  
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 – 370 liter 13 834 kr 

Kärl 190 – 370 liter 26 1 283 kr 

Kärl 190 – 370 liter 52 2 566 kr 
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2.6 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

 
Tabell 19 Felsorteringsavgift 

Typ av behållare  Avgift kr per behållare och tillfälle 

Kärl för restavfall eller matavfall 300 kr 

Container eller underjordsbehållare för restavfall, 
matavfall eller grovavfall 1 500 kr 
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2.7 Grovavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror och annat elavfall får inte lämnas tillsammans med annat grovavfall. Vid 
behov av hämtning ska separat hämtning beställas. Annat farligt avfall får inte lämnas 
som grovavfall. 

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas2. 

Hämtning som ingår utan tilläggsavgift för småhus 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.  
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan, 
debiteras avgift för dubbelbemanning.  
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utan särskild behållare, utöver hämtning som ingår i 
abonnemang 

Tjänst  Avgift 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, inklusive trädgårdsavfall. 
För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli  

Framkörningsavgift, kr per tillfälle 

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli 

710 kr 

50 kr 

Tilläggsavgift vid hämtning med dubbelbemanning, utöver ordinarie 
avgift ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.   250 kr 

 

 
2 Till exempel hämtas inte piano. 
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Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall 
som ställs på fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning 
av container sker under normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre 
dagar, hemtagning och behandling. 

Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms 
av entreprenören. 

Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande 
tjänst med intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan 
utställning ska ske och kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska 
stå på plats.  
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container 

Tjänst  Avgift 

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle 3 000 kr 

Container varannan månad, kr per år 18 000 kr 

Container en gång per månad, kr per år 36 000 kr 

 

2.8 Latrin 
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara 
försluten, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per 
behållare är 15 kg. 

 
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare 

Tjänst  Avgift 

Hämtning, kr per behållare, inklusive 
utställning av ny behållare 450 kr 

Utställning av behållare, ej i samband med 
hämtning, per tillfälle och behållare 250 kr 
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
3.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och 
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för 
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om 
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 

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

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

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

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

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

3.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

• Tillgång till återvinningscentral 

• Samlare för farligt avfall 
För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje hushåll i 
småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3 
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga maximalt 15 
kg och inte vara längre än 1,2 meter. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som 
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

 

3.5 Abonnemang 
Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

• Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen 
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

• Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering 
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

• Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och 
restavfall. 
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

• Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9 
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i behållaren. 

• Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

• Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

3.6 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten 
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för dragväg  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  

Hämtning av grovavfall 

Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas3. 

 
3 Till exempel hämtas inte piano. 
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Hämtning som ingår utan tilläggsavgift 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas. 
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som 
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.   

3.7 Felsortering 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar 
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar 
för fast grundavgift enligt taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje 
hushåll abonnemangsavgift enligt  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus. 

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 
Uppehåll i hämtning av avfall 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

 
4 Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
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Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

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

3.10 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för 
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet. 

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

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag 
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa. 

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

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift  

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll 

Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns 
på fastigheten. 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 
620 kr 

(596 kr) 

Fritidshus, kr per hushåll 
890 kr 

(856 kr) 

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress 
563 kr 

(541 kr) 
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende 
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara 
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell 
17. 
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 
restavfall             

per år 

Rörlig avgift 
matavfall             

per år 
Total avgift    

per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.  
Hämtning av matavfall varje vecka 
sommartid* och varannan vecka resten av 
året. 

      

 

  

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 634,00 kr 200,00 kr 

1 959 kr 
(2 108 kr)  

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 826,00 kr 200,00 kr 

2 151 kr 
(2 281 kr)  

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32    

Borttagen 
tjänst 

(2 605 kr) 

Hämtning av restavfall varannan vecka 
och matavfall hämtas som ovan         

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 142,00 kr 200,00 kr 

2 467 kr 
(2 450 kr)  

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 459,00 kr 200,00 kr 

2 784 kr 
(2 693 kr)  

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 2 005,00 kr 200,00 kr 

3 330 kr 
(3 113 kr) 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

 

 
1 Se definition i kapitel 3.1 
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Småhus med gemensamhetslösning.  

I  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte sorteras kan kommunen ta bort 
gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. Antal behållare, 
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.  
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för 
att få använda gemensamhetslösning. Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll 

 Rörlig avgift 
restavfall per år 

Rörlig avgift 
matavfall per år 

Gemensam avfallslösning, året runt 422 kr 
(906 kr) 

254 kr 
(165 kr) 

Gemensam avfallslösning, året runt, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 

1 422 kr 
(1 819 kr) 

254 kr 
(165 kr) 

Gemensam avfallslösning, fritidshus 380 kr 
(-) 

229 kr 
(ny tjänst) 

Gemensam avfallslösning, fritidshus, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 

1 280 kr 
(-) 

229 kr 
(ny tjänst) 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift restavfall 
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
634 kr 

(586 kr) 
1 759 kr 

(1 668 kr) 

190 liter 13 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
826 kr 

(773 kr)  
1 951 kr 

(1 855 kr)  

240 liter 13 

1 125 kr 
(1 082 kr) Borttagen tjänst 

(1 082 kr) 

Borttagen 
tjänst 

(2 164 kr) 

140 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
1 142 kr 
(927 kr) 

2 267 kr 
(2 009 kr) 
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190 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
1 459 kr 

(1 170 kr)  
2 584 kr 

(2 252 kr)  

240 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
2 005 kr 

(1 590 kr)  
3 130 kr 

(2 672 kr)  

 

Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år Grundavgift per år Rörlig avgift per år Total avgift per år 

190 liter 
26 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

2 545 kr 
(2 353 kr) 

3 680 kr 
(3 435 kr) 

240 liter 
26 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

3 697 kr 
(2 971 kr) 

4 822 kr 
(4 053 kr) 
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2.3 Fritidsboende 
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka 
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan 
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Typ av hushåll och storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift  

per år 

Rörlig avgift 
restavfall 

per år 

Rörlig avgift 
matavfall   

per år Total avgift 
per år 

140 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 608 kr 370 kr 

1 868 kr 
(ny tjänst) 

190 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 825 kr 370 kr 

2 085 kr 
(2 016 kr) 

240 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 1 1460 kr 370 kr 

2 406 kr 
(2 325 kr) 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och  
i övrigt varannan vecka.  

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  

Storlek kärl 
Antal hämtningar  

per år 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift restavfall 

per år 
Total avgift 

per år 

140 liter 14 
890 kr 
(- kr) 

818 kr 
(-) 

1 708 kr 
(ny tjänst) 

190 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
1 035 kr 
(801 kr) 

1 925 kr 
1 657 kr) 

240 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
1 356 kr 

(1 110 kr) 
2 246 kr 

(1 966 kr) 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

  

Storlek kärl 

Antal hämtningar  

per år 

Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 

 per år 

Total avgift 

per år 

190 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
2 019 kr 

(1 867,00 kr) 
2 909 kr 

(2 723 kr) 

240 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
2 933 kr 

(2 358,00 kr) 
3 823 kr 

(3 214 kr) 
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall  

För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 509 kr (1 634 kr) 

Kärl 190 liter 52 2 930 kr (2 827 kr) 

Kärl 240 liter 26 2 181 kr (2 429 kr) 

Kärl 240 liter 52 3 966 kr (3 567 kr) 

Kärl 370 liter 26 2 930 kr (2 839 kr) 

Kärl 370 liter 52 5 859 kr (5 666 kr) 

Kärl 370 liter 104 12 656 kr (11 618 kr) 

Kärl 370 liter 156 20 215 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 26 4 544 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 52 9 089 kr (8 824 kr) 

Kärl 660 liter 104 19 632 kr (18 090 kr) 

Kärl 660 liter 156 31 356 kr (27 797 kr) 

 
Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 19 623 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 52 41 312 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 104 333 900 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 26 32 706 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 52 68 854 kr (66 848 kr) 

3 till 5 kubikmeter 104 361 400 kr (ny tjänst) 
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Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn. 
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast 
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår hyra, samt utsättning och 
hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.  
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter: 

Tjänst Avgift 

Schemalagd tömning, kr per tömning 2 383 kr (ny tjänst) 

 

Matavfall  

För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.  
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  

I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar 
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14. 
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32 737 kr (ny tjänst) 

Kärl 140 liter 52 1 197 kr (oförändrad) 

Kärl 140 liter 104 2 586 kr (2 452 kr) 

Kärl 140 liter 156 4 130 kr (3 766 kr) 

Kärl 370 liter * 32 2 210 kr (ny tjänst) 

Kärl 370 liter * 52 3 591 kr (3 591 kr) 

Kärl 370 liter * 104 7 757 kr (7 356 kr) 

Kärl 370 liter * 156 12 389 kr (11 298 kr) 

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter 
kärl. 
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 1 kubikmeter 26 3 452 kr (ny tjänst) 

Mindre än 1 kubikmeter 52 7 268 kr (6 840 kr) 

Mindre än 1 kubikmeter 104 298 400 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 26 5 483 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 52 11 543 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 104 301 800 kr (ny tjänst) 

 

Påsar för matavfall säljs buntvis. 
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall 

Storlek Rörlig avgift per påse 

22 liter 2,30 kr (oförändrad) 

45 liter 4,65 kr (oförändrad) 

60 liter 5,60 kr (oförändrad) 

140 liter 7,50 kr (oförändrad) 
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Blandat mat- och restavfall  

Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17. 
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 52 5 181 kr (3 822 kr)  

Kärl 240 liter 52 7 011 kr (4 826 kr) 

Kärl 370 liter 52 10 359 kr (7 665 kr)  

Kärl 370 liter 104 22 375 kr (15 715 kr)  

Kärl 370 liter 156 35 739 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 52 16 068 kr (11 938 kr) 

Kärl 660 liter 104 34 707 kr (24 473 kr) 

Kärl 660 liter 156 55 435 kr (37 604 kr) 

Säck 160 liter 52 Erbjuds inte (3 855 kr) 

 
Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 29 488 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 52 62 081 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 104 354 600 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 26 52 038 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 52 109 555 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 104 402 100 kr (ny tjänst) 
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall i kärl 
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg 

Tjänst  
Rörlig avgift per 

hämtning 

Extra tömning, inom 36 timmar helgfri 
vardag, per kärl 254 kr (oförändrad) 

Extra säck vid ordinarie tömning Beställning 
ska göras senast dagen före, inom normal 
arbetstid. Avgift per säck 69 kr (oförändrad) 

Extra tömning av container, inom 36 timmar 
helgfri vardag, per container 2 860 kr (ny tjänst) 

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl  Borttagen avgift (276 kr) 

Tillägg för dragväg, kr per behållare och 
hämtning   

11-20 meter 25 kr (oförändrad) 

21-30 meter 50 kr (49 kr) 

31-40 meter 85 kr (oförändrad) 

 

Returpapper i kärl 

Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall 
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.  
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl 

Storlek 
Antal hämtningar per 

år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 – 370 liter 13 834 kr (ny tjänst) 

Kärl 190 – 370 liter 26 1 283 kr (ny tjänst) 

Kärl 190 – 370 liter 52 2 566 kr (ny tjänst) 
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2.6 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 
Tabell 19 Felsorteringsavgift 

Typ av behållare  Avgift kr per behållare och tillfälle 

Felsortering vid småhus, fritidshus, 
flerbostadshus och verksamhet  

Borttagen avgift (276 kr) 

Kärl för restavfall eller matavfall 300 kr (Ny avgift) 

Container eller underjordsbehållare för 
restavfall, matavfall eller grovavfall 1 500 kr (Ny avgift) 
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2.7 Grovavfall och trädgårdsavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas2. 

Hämtning som ingår utan tilläggsavgift för småhus 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.  
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan, 
debiteras avgift för dubbelbemanning.  

 
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utöver hämtning som ingår i abonnemang 

Tjänst  Avgift 

Grovavfall, kr per kolli  
Borttagen avgift (657 kr) 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, 
inklusive trädgårdsavfall. För hämtning 
debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli  

Framkörningsavgift, kr per tillfälle 

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli 

710 kr (Ny avgift) 

50 kr (Ny avgift) 

Tilläggsavgift vid hämtning med 
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift 
ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.   250 kr (Ny avgift) 

 

 
2 Till exempel hämtas inte piano. 
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Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall som ställs på 
fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning av container sker under 
normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre dagar, hemtagning och behandling. 

Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms av 
entreprenören. 

Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande tjänst med 
intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan utställning ska ske och 
kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska stå på plats.  
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container 

Tjänst  Avgift 

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle 3 000 kr (ny tjänst) 

Container varannan månad, kr per år 18 000 kr (ny tjänst) 

Container en gång per månad, kr per år 36 000 kr (ny tjänst) 

 
 
  

Tabell  Avgift för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober. 

Tjänst  Avgift 

370 liter kärl  
Borttagen tjänst (957 kr) 

 

2.8 Latrin 
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara 
försluten För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje 
hushåll i småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till 
exempel: 3 stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga 
maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 meter. 
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, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per behållare är 
15 kg. 

 
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare 

Tjänst  Avgift 

Hämtning, kr per behållare, inklusive 
utställning av ny behållare 450 kr (ny tjänst) 

Utställning av behållare, ej i samband med 
hämtning, per tillfälle och behållare 250 kr (ny tjänst) 
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
3.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och 
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för 
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om 
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 

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

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

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

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

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 



 

18 

 

Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

3.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

• Tillgång till återvinningscentral 

• Samlare för farligt avfall 
För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje hushåll i 
småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3 
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga maximalt 15 
kg och inte vara längre än 1,2 meter. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som 
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

 

3.5 Abonnemang 
Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

• Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen 
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

• Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering 
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

• Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och 
restavfall. 
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

• Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9 
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i behållaren. 

• Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

• Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

3.6 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten 
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för dragväg  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  

Hämtning av grovavfall 

Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas3. 

 
3 Till exempel hämtas inte piano. 
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Hämtning som ingår utan tilläggsavgift 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas. 
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som 
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.   

3.7 Felsortering 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar 
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar 
för fast grundavgift enligt taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje 
hushåll abonnemangsavgift enligt  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus. 

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 
Uppehåll i hämtning av avfall 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

 
4 Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 



 

21 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

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

3.10 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för 
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet. 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.  
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§ 247 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av VA-taxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till allmänna utskottet, med anledning av 
att befintligt förslag är otydligt på ett antal väsentliga punkter. Den nya VA-taxa ska skapa en 
mer rättvis fördelning av de kostnader som omfattas av förbrukningstaxan. Bland annat syftar 
den till att tydliggöra kostnader för dagvatten. Detta syfte missar man i befintligt taxeförslag. 
En omfördelning av den rörliga kostnaden till ökade fasta kostnader föreslås också. Vidare 
föreslås en ökning av anläggningsavgiften för att uppnå en bättre kostnadstäckning. 

Två nya fasta avgifter införs i förbrukningstaxan, § 14.1c) och d). Syftet med dessa går inte att 
härleda i taxeförslaget. Införandet av nya begrepp som bostadsenhet bör kanske avvaktas.  
 
En ny avgift införs i anläggningstaxan. § 5.1 a) innehåller en ny text om servisledningar. Den 
gamla §5.1 a) får ny numrering och blir då § 5.1 b). Den senare avgiften måste tydliggöras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 86 
Protokoll allmänna utskottet 2021-06-01 § 71 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet, med anledning av att befintligt förslag är otydligt på ett antal väsentliga punkter. 
Den nya VA-taxa ska skapa en mer rättvis fördelning av de kostnader som omfattas av 
förbrukningstaxan. Bland annat syftar den till att tydliggöra kostnader för dagvatten. Detta 
syfte missar man i befintligt taxeförslag. En omfördelning av den rörliga kostnaden till ökade 
fasta kostnader föreslås också. Vidare föreslås en ökning av anläggningsavgiften för att uppnå 
en bättre kostnadstäckning. 

Två nya fasta avgifter införs i förbrukningstaxan, § 14.1c) och d). Syftet med dessa går inte att 
härleda i taxeförslaget. Införandet av nya begrepp som bostadsenhet bör kanske avvaktas.  
 
En ny avgift införs i anläggningstaxan. § 5.1 a) innehåller en ny text om servisledningar. Den 
gamla §5.1 a) får ny numrering och blir då § 5.1 b). Den senare avgiften måste tydliggöras. 
 
Maria Renfors (M) och Johan Jönsson (M) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 
Begreppsförklaringar  
Nedan anges förtydliganden om vad som avses med förekommande begrepp i denna rapport: 
 
Abonnentavtal: Avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare för förhållanden som inte inryms 
inom VA-huvudmannaskapet, vattentjänstlagen, ABVA eller VA-taxan.  
 
ABVA: Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna VA-anläggningen. ABVA är ett 
dokument som reglerar villkoren för VA-abonnent för brukande av allmän VA-försörjning. Detta 
dokument fastställs genom fullmäktigebeslut.  
 
Allmän dagvattenanläggning: Dagvattenanordning som tillhör VA-huvudmannen. Allmän 
dagvattenanläggning kan bestå av underjordiska ledningssystem men även av öppna ytvattensystem 
såsom diken, dammar och dylikt.  
 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats. Kan utgöras av gata, väg, park, 
torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I frågor 
rörande VA-avgifter kan även mark som inte är detaljplanelagd som allmän plats ändå avgiftsbeläggas 
som allmän platsmark under förutsättning att dess användning kan likställas med allmän plats.  
 
Allmän va-anläggning: Allmän VA-anläggning utgörs av de VA-anläggningar som tillhör kommunal VA-
huvudman som har till ändamål att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och därmed uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. I en allmän VA-anläggning ingår anläggningar 
såsom vattenverk, avloppsreningsverk, VA-ledningsnät, reservoarer, pumpstationer mm. I den 
allmänna VA-anläggningen ingår också VA-ledningar för anslutning av enskilda fastigheter, så kallade 
servisledningar. Servisledningar ingår i allmän VA-anläggning fram till den formellt viktiga 
”förbindelsepunkten” som utgör gränsen mellan allmän VA-anläggning och fastighets egen VA-
installation. Förbindelsepunkt är normalt placerad vid fastighetsgräns. Vardagligt används ofta 
begreppet ”kommunens VA-anläggning” i stället för ”allmän VA-anläggning”. Detta är dock olyckligt 
eftersom en kommun äger många VA-anordningar som inte ingår i den allmänna VA-anläggningen 
såsom VA-installationer inom kommunala fastigheter, rännstensbrunnar i gator mm.  
 
Allmän VA-försörjning: Samlingsbegrepp för de vattentjänster som VA-huvudmannen ansvarar för 
med syfte att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och därmed uppfylla kommunens 
skyldigheter vattentjänstlagen.  
Anläggningsavgift: Engångsavgift i VA-taxan som betalas vid anslutning av fastighet till allmän (kommunal) VA-
försörjning. Vid eventuell senare utökning av tomtyta, antal lägenheter/våningsyta ska dock tilläggsavgift till 
anläggningsavgift betalas. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-huvudmans kostnad för att 
bygga/utföra allmän VA-anläggning för försörjning av fastigheten. Benämns ofta som ”anslutningsavgift”. 
 
Avlopp: Samlingsnamn för bortledande av dagvatten, dräneringsvatten och spillvatten från samlad 
bebyggelse eller annan exploatering. Inom definitionen ingår även, men mer sällan, avledning av 
vatten från begravningsplats och vatten som har använts för kylning.  
 
Brukningsavgift: VA-taxans periodiskt återkommande avgift för brukande av allmän (kommunal) VA-
försörjning. Syftar till att täcka VA-huvudmans drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en 
anläggningsavgift.  
 
Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- eller smältvatten.  
 
Detaljplan: Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får 
användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas. Regleras av Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
Dräneringsvatten: Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i 
dräneringsledning eller dike. 
 
Fastighetskategorier  
Bostadsfastighet eller fastighet som jämställs med bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 



uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd för vissa andra ändamål där vånings/lokalytan är det 
viktigaste sett till fastighetens nytta av sin VA-försörjning, och där användningen av VA-försörjningen 
påminner i hög grad av hur VA-försörjningen används i en bostad, tex för toalett, personlig hygien, 
matlagning mm. Exempel på fastighetstyper som bör klassas som jämställd med bostadsfastighet: 
Kontor, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell, restauranger, hantverk, 
småindustrier, utbildning, sjukvård. Vilket framgår av beskrivning ovan ingår i princip alla fastigheter i 
denna kategori.  
 
Annan fastighet: Fastighet som är bebyggd för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 
ovan jämställs med bostadsfastighet. Den vanligast förekommande faktorn för val av denna kategori 
är att det är fastighetens tomtyta som utgör den huvudsakliga nyttoaspekten för VA-användningen 
snarare än bebyggelsen eller användningen av VA-försörjningen inom bebyggelsen på fastigheten. 
Endast ett fåtal abonnenter hamnar inom denna kategori.  
 
Förbindelsepunkt: Den punkt som utgör gränsen mellan VA-installationer tillhörande fastigheten och 
allmän VA-anläggning som tillhör VA-huvudmannen. Normalt är förbindelsepunkten placerad vid 
fastighetsgränsen. VA-huvudmannen ansvarar för VA-ledningar (inklusive servisledning) från 
huvudledningar fram till förbindelsepunkten. VA-ledningar från förbindelsepunkten och vidare in på 
fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.  
 
Lägenhet: Avser i VA-taxesammanhang ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i verksamhetslokal som kategoriseras som jämställd 
med bostadsfastighet, räknas i föreslagen VA-taxa varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea (BTA) som en 
lägenhet. 
 
Omvandlingsområden: Utbyggnad av allmän VA-anläggning (VA-utbyggnad) för anslutning av befintlig 
bebyggelse där behov finns för att skydda människors hälsa eller miljön.  
 
Recipient: Sjö, å eller hav som avloppsvatten avleds till.  
 
Servisledning: Ledning som går mellan huvudledning (normalt i gatan) och fastighetens 
förbindelsepunkt som normalt är belägen vid fastighetsgräns.  
 
Servisventil: Avstängningsventil på vattenservisledning som används för att stänga av/släppa på 
vatten till den fastighet som servisledningen är ansluten till.  
 
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt som måste renas 
innan vattnet avleds till recipient. Hushållsspillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, 
matlagning, disk- och tvättmaskiner och liknande.  
 
Svenskt Vatten: Branschorganisation för Sveriges vattentjänstföretag / Sveriges VA-huvudmän. 
 
Svenskt Vattens basförslag på ny VA-taxa: Svenskt Vatten har upprättat en publikation, benämnd 
P96, som innehåller ett basförslag med alternativ till utformning av VA-taxor. Publikationen är författad 
av svensk expertis inom området. Det så kallade ”basförslaget” är det förslag som blivit den vanligast 
förekommande taxeutformningen och är det alternativt som mest tagit hänsyn till gällande rättspraxis 
och skapar bäst förutsättningar för att uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
 
Typhus: Fiktiva fastighetstyper upprättade av VA-branschen för att kunna jämföra avgiftsnivåer för VA 
mellan Sveriges kommuner. För närvarande åberopas normalt nedanstående två typhus:  
 
Typhus A: Normalvilla med en bostadsenhet (lägenhet) och tomtyta på 800m² med anslutningar till 
vatten, spillvatten och dagvatten. Årsförbrukning 150 m³.  
 
Typhus B: Flerbostadshus med 15 lägenheter och tomtyta på 800m² med anslutningar till vatten, 
spillvatten och dagvatten. Årsförbrukning 2000 m³. Två parallellkopplade vattenmätare.  
 
VA-abonnent: Avser i detta dokument fastighet som är ansluten till allmän VA-anläggning och att 
fastighetsägare därmed är kund hos VA-huvudmannen.  
 



Vattendirektivet: Vanligt använd formulering för EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till att 
säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitét både idag och i framtiden. Vattendirektivet 
(200/60/EG) antogs år 2000 och infördes i svensk lagstiftning år 2004.  
 
VA-huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning, inom Stenungsunds kommun är 
Kommunstyrelsen formellt VA-huvudman.  
 
VA-huvudmannaskap: VA-huvudmannaskapet inkluderar ansvar för allmän VA-försörjning inom 
fastställda VA-verksamhetsområden som avgiftsbeläggs enligt fastställd VA-taxa och övriga villkor 
enligt fastställd ABVA. VA-huvudmannaskapet inkluderar enbart VA-försörjning för hushållsändamål, 
innebärande att VA-försörjning för exempelvis industriella tillverkningsprocesser inte ingår i VA-
huvudmannaskapet. 
 
VA-kollektiv: Alla fastigheter / all bebyggelse eller exploaterad yta som är ansluten till den allmänna 
VA-anläggningen i en kommun och som genom VA-avgifter gemensamt finansierar VA-
huvudmannens kostnader för VA-försörjningen. Kan även beskrivas som summan av alla VA-kunder i 
en kommun som genom avgifter bekostar ordnandet och driften av den allmänna VA-försörjningen.  
 
Allmän vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.  
 
Vattentjänstlagen: Vanligt förekommande benämning på ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster”, 
vilket ibland även förkortas till ”LAV”.  
 
Verksamhetsområde för allmän VA-anläggning: VA-huvudmannen är skyldig att ombesörja VA-
försörjning där behov föreligger för människors hälsa eller miljön (LAV §6). Bedömning om var behov 
föreligger fastställs inte av VA-huvudmannen utan genom fullmäktigebeslut genom inrättande av 
verksamhetsområde. Verksamhetsområdena delas in i VA-försörjningens olika vattentjänster, vatten, 
spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdena redovisas normalt i detalj på kartor.  
 
Verksamhetsutövare: Avser i detta dokument den som har den faktiska och rättsliga rådigheten för en 
verksamhet. Som exempel kan nämnas industrier, väghållare, föreningar, samfälligheter eller VA-
huvudman. Verksamhetsutövare behöver inte nödvändigtvis vara fastighetsägare.  
 
Öppen dagvattenavledning: Avser i detta dokument avledning av dagvatten på markyta eller i öppna 
diken, kanaler och dammar till skillnad mot slutna/underjordiska system såsom ledningar och tunnlar. 
 
9 Använda förkortningar  
V: Förkortning för vatten / dricksvattenanslutning.  
S: Förkortning för spillvatten / spillvattenanslutning  
D: Förkortning för dagvatten / dagvattenanslutning.  
Df: Dagvattenfastighet. Avgift som fastighetsägare betalar för att dagvatten avleds från fastigheten till 
allmän dagvattenanläggning.  
Dg: Dagvattengata. Avgift som fastighetsägare betalar för att dagvatten avleds från allmän platsmark.  
APH: Allmän platshållare, dvs huvudman för allmän platsmark eller mark som likställs med allmän 
platsmark. Utgör huvudsakligen av kommun i egenskap av huvudman för kommunala gator, parker, 
torg och annan mark som är detaljplanelagd som allmän platsmark. Kan även avse Trafikverket (till 
mindre del) i den mån statliga vägar är belägna inom verksamhetsområde och kan likställas med 
allmän platsmark.  
LAV: ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster”, i denna rapport benämnd ”vattentjänstlagen”. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

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

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

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

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

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

 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

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

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

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

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



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde och finner 
att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

VA-taxa 
För Stenungsunds kommun 
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TAXA                 

För Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

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

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

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

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

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

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

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

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

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

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

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

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

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

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

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

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

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

5.1 e) 100% 6.1 e) 100% 

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

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

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

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

Avgifter i övrigt  

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

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

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

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

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

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

bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet  

om 140 kronor om 175 kronor 

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

om 8 kronor om 10 kronor 

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

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

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

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

om 0,48 kronor om 0,60 kronor 

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

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

904 kronor 1 130 kronor 

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

904 kronor 1 130 kronor 

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

- Mätarstorlekarna Q34, Q310 och Q316: 
 

- Mätare större än Q316: 

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

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

Förgävesbesök vid aviserat eller överenskommet 
besök. 

360 kronor 450 kronor 

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

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

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

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster.  



 

 
 
 

 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/409
2021-04-27

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

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

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

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

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 
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Beskrivning av ärendet 
Anläggningsavgiften, som ofta benämns ”anslutningsavgift” utgör en engångsavgift som 
betalas vid anslutning av fastighet till allmän (kommunal) VA-försörjning. Vid eventuell 
senare utökning av till exempel tomtyta, antal lägenheter eller våningsyta utgår dock 
tilläggsavgift till anläggningsavgiften. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-
huvudmannens kostnad för att bygga/utföra allmän va-anläggning för försörjning av 
fastigheten.  
 
Avgift allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning  
Avser anläggningsavgift som allmän platshållare (APH) ska betala vid utbyggnad och/eller 
anslutning av allmän platsmark till allmän dagvattenanläggning. 
 
Brukningsavgiften är den periodiskt återkommande avgiften för brukande av allmän 
(kommunal) VA-försörjning. Brukningsavgiften syftar till att täcka VA-huvudmans drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 
 
Det nya förslaget av struktur till taxa medger en debitering av Vatten, spillvatten och 
dagvatten. Då nuvarande VA-taxas brukningsavgift endast innehåller avlopp som begrepp 
betalar fastigheter som enbart är anslutna till spillvatten även avgift för avledning av 
dagvatten. I samband med separering av begreppet avlopp till vattentjänsterna spillvatten 
respektive dagvatten balanseras nya avgiftsnivåerna upp på så sätt att fastigheter som både 
nyttjar dagvattentjänsterna och är anslutna till spillvattenförsörjning kommer belastas av 
högre brukningsavgift än de fastigheter som exempelvis enbart är anslutna till 
spillvattenförsörjningen. 
 
I grunden innebär denna förändring att efter införande av ny VA-taxa kommer fastighetsägare 
enbart betala avgifter för de vattentjänster som de nyttjar, vilket är en avgörande förutsättning 
för att uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
 
Föreslagen VA-taxas kategorisering av fastigheter utgår helt från Svenskt Vattens basförslag 
till VA-taxa och därmed säkerställer att gällande lagstiftning och rättspraxis åberopas i förslag 
till ny VA-taxa. Aktuell kategorisering finns likt lägenhetsavgiften (som i ny VA-taxa föreslås 
ändras till bostadsenhetsavgift) och fördelningen dagvatten och spillvatten med i nuvarande 
VA-taxas anläggningsavgift men däremot inte i nuvarande VA-taxas brukningsavgift.  
 
En viktig VA-juridisk förutsättning är att VA-avgifter inte enbart ska fördelas utifrån verklig 
användning av VA-försörjningen utan även för själva brukningsrätten, dvs möjligheten att 
kunna nyttja VA-anläggningen. Logiken i dessa förutsättningar ligger i att VA-huvudmannen 
måste bygga upp och driva den allmänna VA-anläggningen så att den när helst behovet 
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uppstår kan nyttjas av alla anslutna fastigheter. Investeringar och drift av ledningsnät, 
vattenverk, reningsverk etcetera måste således baseras på årlig toppbelastning. 
I enlighet med Svenskt Vattens basförslag införs automatisk indexreglering i föreslagen ny 
VA-taxa. Indexreglering ska årligen ske baserat på KPI. Införandet innebär rent praktiskt att 
några politiska beslut inte erfordras för att VA-taxan ska följa samhällets generella 
kostnadsutveckling. Om man däremot vill införa andra revideringar i VA-taxan, eller 
avgiftsjusteringar som avviker mot fastställd KPI, krävs politiskt beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nytt förslag till VA-taxa ska ge en större täckningsgrad vid nya exploateringar samt ge 
förvaltningen möjligheten att öka arbetet med drift och underhåll av befintliga anläggningar. 
Taxan beräknas också kunna betala tillbaka den skuld som verksamheten dragit på sig till 
skattekollektivet inom tre år. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

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

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



 

 
 
 

 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/409
2021-04-27

 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 101 Dnr: KS 2019/1000 
 
Samråd för detaljplan för Kyrkenorum 6:1, Modistvägen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen, 
 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planen på samråd i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap. 11 §, 
 
Kommunstyrelsen beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att skicka ut förslag till Detaljplan för Kyrkenorum 6:1 på samråd.  
 
Planen syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare 
lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade 
området för Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Förvaltningen bedömer att det är 
möjligt att samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära 
anslutning till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där.  
 
I planarbetet ska allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-26 
Plankarta 2021-08-30 
Illustrationskarta 2021-08-30 
Planbeskrivning 2021-08-30 
Naturvärdesinventering Maj 2021 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1000
2021-08-26

 
Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Samråd för Detaljplan för Kyrkenorum 6:1, Modistvägen 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen, 
 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planen på samråd i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap. 11 §, 
 
Kommunstyrelsen beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet syftar till att skicka ut förslag till Detaljplan för Kyrkenorum 6:1 på samråd.  
 
Planen syftar till att planlägga del av Kyrkenorum 6:1 för bostadsändamål enligt tidigare 
lämnat positivt planbesked. Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade 
området för Centrala Hallerna, där ett målbildarbete pågår. Förvaltningen bedömer att det är 
möjligt att samordna arbetet med målbilden och detta planarbete. Området ligger också i nära 
anslutning till Hallernaskolan och det planerade högstadiet där.  
I planarbetet ska allmänhetens tillgång till gångvägar och rekreationsområden säkerställas. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1000
2021-08-26

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av exploatören genom plankostnadsavtal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i allt planarbete. Byggandet av ett antal bostäder medför att vi bland annat tittar på 
säkra gång- och cykelvägar, säker skolväg och plats för lek och rörelse. 
 
Juridiska bedömningar 
Detta planarbete skiljer sig inte i juridisk mening från något annat planarbete. Det är 
kommunen som ansvarar för planen oavsett vem som har deltagit i utformningen. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-26 
Plankarta 2021-08-30 
Illustrationskarta 2021-08-30 
Planbeskrivning 2021-08-30 
Naturvärdesinventering Maj 2021 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/1000
2021-08-26

 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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HANDLINGAR  

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

- Plankarta med planbestämmelser  

- Planbeskrivning 

- Undersökning om betydande miljöpåverkan 

- Illustrationskarta 
- Fastighetsförteckning 

 

 

Övriga handlingar: 

- Bergteknisk utredning, Bergab, 2020-11-18 

- Utlåtande geoteknik, Norconsult, 2021-02-04 

- Naturvärdesinventering, Rådhuset Arkitekter, 2021-05-21 

- VA-, dagvatten- och skyfallsutredning, Sweco, 2021-08-26 

- Bullerutredning för Ändring av detaljplan för Hallerna etapp 2, Akustikverkstaden, 

2019-07-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Uppdragsnummer:   19018  
 
 
Bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset Arkitekter AB om inget annat anges.  

Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 

451 16 Uddevalla 

Tel: 0522 - 65 66 67 

www.radhuset.se 
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INLEDNING  
 

Bakgrund 

Detaljplanen upprättas på initiativ av exploatören som äger marken inom planområdet och även är 

fastighetsägare till detaljplanelagt område för bostäder sydväst om planområdet. Exploatören önskar 

och avser att uppföra bostäder i form av villor. Avsikten är att tillskapa fler bostäder i ett centralt och 

populärt område, där det finns utbyggd infrastruktur och närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och 

rekreationsområden. 

 

Önskemålet om bostadsutbyggnad är inte förenligt med gällande detaljplan som anger anger natur-

mark för området. Exploateringen måste därför prövas i en ny detaljplan. Exploatören har därför 

ansökt om, och fått beviljat, planbesked. 

 

Syfte och huvuddrag  

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder. 

Planen möjliggör för avstyckning av upp till tolv villatomter, vilka angörs via en ny lokalgata som 

ansluter Modistvägen. En befintlig berghäll bevaras som natur. På varje bostadsfastighet kan bostads-

hus med en största byggnadsyta av 140 kvm uppföras, samt komplementbyggnad om högst 60 kvm. 

Minsta fastighetsstorlek är 700 kvadratmeter. Bostadshus får uppföras i högst två våningar. 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark och fastigheter inom planområdet ska anslutas till 

kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvattennät. 

 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet omfattar knappt 1,5 ha och ligger i östra delen av Hallernaområdet i Stenungsund, mellan 

Hallernaleden och Modistvägen. I nordväst gränsar planområdet till Hallerna förskola och skola och i 

söder till bostäderna utmed Modistvägen. I norr och öst angränsar planområdet till naturmark. 

 

 
Översikt över planområdets närområde i Stenungsund. Planområdets läge markerat med blå ring. Karta från Stenungsunds 
kommuns kartportal.  
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Ingående fastigheter  

Planområdet omfattar del av fastigheten Kyrkenorum 6:1 och del av fastigheten Kyrkenorum 2:27. För 

redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se 

tillhörande fastighetsförteckning. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Politiskt ställningstagande 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-28 § 113 att bevilja ansökan om planbesked för del av 

fastigheten Kyrkenorum 6:1. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-12-02 § 135 att planen placeras i prioritetsgrupp 3, vilket 

innebär planstart inom 3 till 5 år. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 § 51 om planstart för Kyrkenorum 6:1. 

 

Översiktsplan 

Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020-12-17 och vann laga kraft 2021-01-15. 

Planområdet ligger inom det för bostadsbebyggelse utpekade området för Centrala Hallerna men i nära 

anslutning till ett område angivet som skogsområde. 

 

Detaljplan 

Hela planområdet omfattas av Detaljplan för Hallerna etapp 2 från 2004. Den del av fastigheten 

Kyrkenorum 6:1 som nu planläggs är i gällande detaljplan planlagd som naturmark. Ingående del av 

fastigheten Kyrkenorum 2:27 är planlagd för bostadsändamål, mark som inte får bebyggas. Detalj-

planen omfattar även omkringliggande bostadsområden och Hallernaskolan. Detaljplanens genom-

förandetid har gått ut. 

 

För att möjliggöra en utbyggnad av Hallernaskolan har Stenungsunds kommun upprättat en Ändring 

av Detaljplan för Hallerna etapp 2 – Del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Ändringen vann 

laga kraft 2020-12-28 och har en genomförandetid på 5 år. Ändringen gränsar till aktuellt planområde 

för Kyrkenorum 6:1 men påverkar inte planområdet. 

Fastigheter i och omkring planområdet. 
Fastighetsgränser markerade med vita 
linjer. Plangräns markerad med 
streckad gul linje. 
Ortofoto hämtat från Lantmäteriet 
(min karta). 
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Utsnitt ur gällande detaljplan för Hallerna etapp 2 – Del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1. Planområdet  
markerat med streckad svart linje. 
 

 
 

Utsnitt ur fördjupningskarta för Stenungsund och Stenungsön i ÖP 2020. Planområdet ligger i utkanten av det för 
bostadsbebyggelse utpekade området för Centrala Hallerna markerat med brun färg. Grön färg markerar skogsmark. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

MARKANVÄNDNING 

Natur 

Planområdet ligger på en flack höjdrygg som inom området sluttar svagt åt väst, syd och ost. Det 

högsta partiet finns norr om planområdet på + 67 meter. Inom planområdet ligger nivåerna på + 60 i 

norr, cirka + 55 centralt i området och + 50 i sydost. 

 

Planområdet består till största delen av skogsmark 

med synliga berghällar. En större häll finns i 

områdets västra del. I norr går berget idag på flera 

ställen. En naturvärdesinventering har genomförts 

för planområdet och sammanfattas nedan 

(Rådhuset Arkitekter, 21-05-21). 

Vegetationen utgörs huvudsakligen av blandskog 

där tall dominerar i de högre belägna delarna. I 

områdets södra del finns ett flackt öppet 

gräsbevuxet område som är under igenväxning. 

Här fanns för några decennier sedan ett något 

större öppet område bestående av åkermark. En 

mindre del av den före detta åkermarken är 

fortfarande relativt öppen, medan resterande delar 

utgörs idag av skog. Inom planområdet finns 

bland annat ett par stenmurar och en jordkällare 

som vittnar om det äldre odlingslandskapet. Ett 

mindre antal torrakor, lågor och hålträd finns i 

området som även genomkorsas av ett par stigar. 

 

Generellt har området låga naturvärden men tre 

naturvärdesobjekt har lokaliserats. Objekten 

utgörs av två blandskogar och en mindre lövskog 

längs en stenmur. Objekten har bedömts ha visst 

naturvärde – naturvärdesklass 4. 

 

Tre naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. 

På en låga hittades långfliksmossa som är en 

signalart. Den har dock lägre signalvärde i 

sydvästra Sverige än i övriga landet. Grönsångare 

(NT) och kråka (NT) observerades i området.  

Illustration från Naturvärdesinventering (Rådhuset 
Arkitekter AB, 2021-05-21).  
Gula partier markerar identifierade naturvärdesobjekt 
(klass 4). Naturvårdsarten (röd punkt) avser fynd av 
långfliksmossa. 

Bilderna visar olika miljöer inom planområdet, tät skog på tidigare åkermark till vänster och berghällar i områdets norra 
del till höger. 
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Bebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt. Området kring Modistvägen och Pressarevägen är ett varierat bostads-

område som utgörs av både friliggande villor, flerbostadshus och gruppboende. I direkt anslutning till 

planområdet ligger Hallerna skola och förskola som är under om- och utbyggnad. 

 

Området söder om planområdet är planlagt för bostäder och är till stor del utbyggt. Bebyggelsen består 

av flerbostadshus i två våningar. Den del som ännu inte är utbyggd ligger på mark som ägs av exploa-

tören och planeras att byggas ut i samband med utbyggnaden av planområdet. 

 
 

Omkringliggande flerbostadshusbebyggelse längs Modistvägen. Bilden överst visar Modistvägen 25 och bebyggelsen närmast 
planområdet. Bilden nere till vänster visar Modistvägen 18 och området på motsatt sida av gatan. Bilden nere till höger visar 
Modistvägen 9 och husen längre ner mot Pressarevägen. 

 

 

 

  

Hallernaskolan i korsningen 
Hallernaleden/Pressarevägen 
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TRAFIK 

Angöring och parkering 

Planområdet nås via Modistvägen och Pressarevägen, vilken i sin tur ansluter till Hallernaleden.  

 

Modistvägen är en kommunal gata som fungerar som tillfartsväg för bostadskvarteren söder och 

sydväst om planområdet. Modistvägen har en körbanebredd på 5 meter med en gångväg på 1,5 meter. 

Från Modistvägen utgår en cirka 80 meter lång kvartersgata, som trafikförsörjer bostadsområdet direkt 

söder om planområdet. Planområdet nås även via denna kvartersgata. Kvartersgatan har en asfalterad 

körbanebredd på cirka 7,5 meter.  

 

Kvartersgatan nyttjas även för parkering av boende inom bostadsområdet. Sex längsgående parke-

ringsplatser är uppmärkta utmed gatans norra sida. På gatans södra sida finns tvärställda parkerings-

platser för bostadsområdet.  

 

 
 

I kvartersgatans sträckning ligger ett servitut till förmån för exploatören, som ger rätt till 8 meter bred 

väg fram till fastigheten Kyrkenorum 6:1 (1415IM-14/17187.1). Servitutet belastar fastigheten 

Kyrkenorum 2:27.  

 

Gång- och cykel 

Närområdet har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Det 

finns även utbyggd cykelväg mot centrala Stenungsund, såväl 

som till närliggande stadsdelar. Längs Pressarevägen och 

Hallernaleden finns separerad gång- och cykelbana och längs 

Modistvägen finns en upphöjd gångbana. 

 

Utanför planområdet finns ett elljusspår som sträcker sig förbi 

skolområdet för Hallerna förskola och skola. En gångstig som 

ansluter till elljusspåret går idag in i och genom planområdet. 

  
 

Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats är Hallerna strax norr om Hallerna 

förskola och skola, cirka 250 meter från planområdet. Dagtid 

trafikerar Västtrafik hållplatsen med linjetrafik mot centrala 

Stenungsund varje halvtimma. 
 

 

  

Kvartersgatan som förbinder 
planområdet med Modistvägen. 
Vy från Modistvägen mot 
planområdet. 

Gångstig som går genom planområdet. 



 12 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning har tagits fram i samband med 

upprättandet av detaljplanen för Hallerna etapp 2. 

Utredningen togs fram 1991 och har kompletterats med ett 

PM avseende risken för bergras och blocknedfall 2004. 

 

Ett geotekniskt utlåtande har tagits fram för det nu aktuella 

planområdet  (Norconsult, 2021-02-04) avseende markens 

stabilitet och möjligheterna att genomföra aktuellt 

planförslag med bostadsutbyggnad. Utlåtandet baseras på 

tidigare utförd geoteknisk undersökning (GF konsult 1991-

05-30) och kompletterande PM avseende risken för bergras 

och blocknedfall (GF konsult 2004-03-12). I samband med 

utlåtandet har platsbesök gjorts i planområdet. 

 

Markytan inom planområdet är relativt plan och utgörs 

idag av naturmark. Marknivåerna ökar mot norr där berget 

går i dagen. I den östra delen av området sluttar marken 

svagt öster ut ner mot Hallernaleden, lutningen är cirka 

1:10 till 1:7. Enligt tidigare utredning utgörs jordlagren av 

sand eller siltig sand. Jorden bedöms vara relativt fast 

lagrad.  

 

Bergteknik 

Berget inom detaljplaneområdet består till största delen av mindre uppstickande naturligt rundade 

hällar och flacka sluttningar. På två ställen i norra delen av planområdet förekommer bergslänter med 

högre höjd och brantare lutning. Berggrunden består av en medelkornig gnejs. 

 

För att säkerställa området gällande risk för ras och blocknedfall har en Bergteknisk utredning 

genomförts av Bergab 2020-11-18. Två bergslänter i norra delen av planområdet undersöktes närmare 

i utredningen och bedöms båda som stabila. Övriga sluttningar inom planområdet är flacka och 

naturligt rundade och det bedöms enligt utredningen inte finnas risk för ras eller blocknedfall i 

området. 

 

Radon 

Det finns inga indikationer på att marken inom planområdet har hör radonavgång.  

 

FORNLÄMNINGAR 

Hallernaområdet är rikt på fornlämningar. Inom planområdet finns delar av en boplats (L1969:8025, 

RAÄ Norum 164:1) som tidigare har haft fornlämningsstatus. Det finns också två högar (L1969:8449, 

RAÄ Norum 140:1 och L1969:8521, RAÄ Norum 140:2) söder om planområdet. I samband med 

detaljplanläggningen för Hallerna etapp 2 gjordes ett flertal arkeologiska utredningar och undersök-

ningar. Enligt Länsstyrelsen har slutundersökning av de aktuella fornlämningarna utförts år 1992 av 

Bohusläns museum. Vid utgrävningarna fann man bland annat rester av ett långhus inom planområdet, 

men inga synliga spår av byggnaden finns kvar idag. Eftersom fornlämningarna är slutundersökta är de 

borttagna och omfattas därför inte av något skydd. 

  

Jordartskarta från SGI:s kartvisare. 
Planområdets ungefärliga läge markerat med 
vit ring. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 

Planområdet omfattas av kommunalt VA-verksamhetsområde. Kommunala vatten- och spillvatten-

ledningar finns i Modistvägen, vid planområdets södra gräns, och försörjer bland annat det befintliga 

bostadsområdet söder om planområdet.  

 

Befintligt spillvattensystem bedöms ha tillräcklig kapacitet för att planerade bostäder inom plan-

området ska kunna anslutas. Anslutningsmöjlighet finns vid Modistvägen. Även dricksvattensystemet 

bedöms ha kapacitet för att ansluta planerade bostäder inom planområdet. Dock bedöms kapacitets-

höjande åtgärder behöva tillämpas på tryckstegringsstation efter ytterligare exploatering i området. 

 

Dagvatten 

En vattendelare går rakt genom planområdet. 

Utifrån befintliga marklutningar avleds ytligt 

dagvatten i östlig och nordvästlig riktning, se 

illustration. Fördröjning av dagvattnet sker i 

naturmark. 

 

Kommunala dagvattenledningar finns i Modist-

vägen, fram till planområdet. Befintlig dag-

vattenledning i Modistvägen avleder dagvattnet 

till ett fördröjningsmagasin vid korsningen 

mellan Hallernaleden och Pressarevägen, och 

därifrån leds det vidare till recipienten Hake 

Fjord. Enligt kommunens VA-avdelning har 

magasinet kapacitetsbrist. 

 

Enligt tidigare genomförd geoteknisk under-

sökning (GF konsult AB, 1991-05-30) är 

grundvattenytan belägen cirka två till tre meter 

under markytan. 

Illustration över det kommunala VA-
verksamhetsområdets utbredning (blått 
område) inom och intill planområdet.  
Planområdets ungefärliga läge markerat med 
röd ring. 
Utdrag från Stenungsunds kommuns 
kartportal.  

Illustration över avrinningsområden för dagvatten. Utdrag ur 
VA-, dagvatten- och skyfallsutredning, Sweco 2021-08-26. 
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Tele och el 

Ledningar för el och tele finns i Modistvägen och ansluter till en 

transformatorstation vid Modistvägens avgrening. Därifrån går 

ledningar till befintligt bostadsområde söder om planområdet. 

Ledningarna tillhör Vattenfall och Skanova. 

 

Avfallshantering 

Hantering av hushållsavfall ska ske i enlighet med gällande 

riktlinjer i kommunen. Renova Miljö AB sköter sophämtningen i 

kommunen. Återvinningsstation finns vid Hallerna förskola och 

skola, drygt 350 meter väster om planområdet.  

 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Buller 

Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

(2015:216) bör buller från vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För uteplatser gäller som 

mest 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.  

 

Planområdet ingår i länsstyrelsens generella kartering över 

vägbuller och tågbuller. 

 

Bullerutredning utförd av Akustikverkstaden 2019-07-04 inför Ändring av detaljplan för Hallerna 

etapp 2 innehåller uppmätta trafikflöden samt prognos för framtida trafikflöden för närliggande vägar. 

Prognoserna i bullerutredningen redovisas i tabellen nedan. 

 

 
Eftersom trafikflöden beräknas vara fortsatt låga på vägarna närmast planområdet, Modistvägen och 

Pressarevägen, bedöms buller från dessa inte medföra att planområdet utsätts för ljudnivåer som 

överstiger aktuella riktvärden. 

 

Enligt Trafikverket uppmättes ÅDT för E6 till 11 600/11 440 år 2019. Det innebär enligt diagrammet 

på nästa sida att bullernivåerna understiger 60 dBA cirka 140 meter från vägen. Planområdet ligger 

cirka 500 meter från E6 och därav bedöms buller från E6 kunna bortses ifrån. 

 

Hallernaleden ligger på ett avstånd av cirka 75 meter från planområdets nordöstra spets. Enligt 

diagrammet ska ekvivalenta bullervärden från Hallernaleden motsvara cirka 55 dBA 50 meter från 

vägens mitt, och ökar med avståndet. Det innebär att inte heller Hallernaleden utgör en risk för att 

riktvärden för buller överskrids. 

Tabell över trafikflöden och 
prognoser från 
bullerutredningen för ÄDP 
Hallerna etapp 2. 
Framtagen av 
Akustikverkstan. 

Transformatorstation vid Modistvägen 
söder om planområdet. 

Återvinningsstation finns drygt 350 
väster om planområdet. 
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Diagram från broschyren ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” från Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting 2016. 
Diagrammet visar dygnsekvivalent ljudnivå (dBA) vid olika avstånd från vägens mitt i förhållande till trafikmängd 
(fordon/dygn) och skyltad hastighet (km/h). 

 

Bedömningen att planområdet, och blivande bostäder inom området, inte riskerar att utsättas för 

ljudnivåer över gällande riktvärden stöds av bullerkarteringen som gjordes för Ändring av detaljplan 

för Hallerna etapp 2. Karta nedan visar på ekvivalenta ljudnivåer under 50 dBa i planområdet.   

Illustration. 
Utsnitt ur bullerkarta från 
bullerutredningen för Ändring 
av detaljplan Hallerna etapp 2, 
framtagen av Akustikverkstan, 
kombinerad med grundkarta 
och läget för aktuellt 
planområde. 
Gul färg motsvarar ekvivalent 
ljudnivå mellan 50 och 55 
dBA.  
Mörkgrön färg motsvarar 
mindre än 40 dBA.  
 
Svart heldragen linje redovisar 
planområdets avgränsning. 
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PLANFÖRSLAG 
 

 

Illustration av möjlig utbyggnad enligt detaljplanen. De illustrerade villorna är 140 m2 och komplementbyggnader 60 m2. 
Schematisk yta för dagvattenhantering redovisas i blått öster om planområdet. 

 

MARKANVÄNDNING 

Bostäder 

Planförslaget möjliggör för bostadsutbyggnad i form av friliggande småhus. Kvartersmarken och de 

planerade tomterna ligger längs en ny kommunal gata som har anpassats efter terrängen. Minsta 

fastighetsarea är 700 kvm, vilket möjliggör för avstyckning av upp till tolv bostadsfastigheter inom 

planområdet. Högsta exploatering är 140 kvm byggnadsarea för huvudbyggnad och 60 kvm för 

komplementbyggnader per fastighet. Höjden regleras av högsta byggnadshöjd på 6 meter. Största 

takvinkel är 30 grader. Det innebär att det är möjligt att bygga två hela våningar. I den östra delen av 

planområdet där marken sluttar relativt kraftigt kan det vara lämpligt med souterrängvåning. 

 

Det är inte lämpligt att placeras bostadshus i de lägre delarna av den östra slänten då husen blir svåra 

att angöra från gatan och att spillvatten inte kan tas ut med självfall. En begränsning om att endast 

komplementbyggnader får uppföras i den nedre delen av slänten har därför införts. På plankartan är 

detta markerat med ett kryssmönstrat raster. 

 

Bebyggelsen omfattas också av en placeringsbestämmelse som anger att huvudbyggnad ska placeras 

minst 4,5 meter från fastighetsgräns, och komplementbyggnader minst 1,5 meter från gräns. 

Brandklassningskrav gäller vid en placering med avstånd till intilliggande byggnad på mindre än 8 

meter. Dessa krav regleras dock inte av detaljplanen utan ansvaras för av byggherren. 
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Planbestämmelserna motsvarar de bestämmelser för villabebyggelse som anges i gällande detaljplan 

för angränsande område sydväst om planområdet. 

 

Natur 

I planförslaget lämnas höjden i östra delen av planområdet obebyggd. Detta säkerställs genom att 

området planläggs som naturmark. Genom att spara höjden skapas en distans till angränsande 

fastigheter och karaktären av området som naturområde blir delvis tillvaratagen.  

 

I norr ligger höjdpartiet kvar som naturmark i gällande detaljplan. Avgränsning av planområdets gräns 

mot norr har gjorts för att anpassa kvartersgränsen till den bergssida som ligger direkt norr om 

planområdet.  

 

TRAFIK 

Trafik 
En uppskattning av antalet resor som tillkommer från de nya bostäderna inom planområdet har gjorts 

med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg. En utbyggnad med 12 villafastigheter bedöms 

generera 48 bilrörelser per dygn. Till detta kommer sophämtning med tunga fordon. Sammantaget 

förväntas trafikalstringen från planområdet bli liten och inryms i kapaciteten på befintligt vägnät.  

 

Resultat av trafikalstringsuppskattning för utbyggnad enligt planförslaget, framtagen med Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Uträkningen är gjord utifrån maximal exploatering för 12 villor (3360 BTA) och antagandet att det 
finns 30 boende totalt i området. 

 

Angöring och parkering 

För bostadsutbyggnaden anläggs en ny kommunal allmän gata inom planområdet. Planområdet 

kommer att trafikförsörjas via Modistvägen, och den nya gatan ansluter Modistvägen i samma läge 

som nuvarande kvartersgata. Den nya gatan blir en förlängning av nuvarande kvartersgata. 

Utgångspunkten är att hela gatan ska bli en lågfartsgata. Huvudmannaskapet för den nya gatan blir 

kommunalt. 

 

I detaljplanen läggs gata ut som allmän platsmark, och ges en planlagd bredd på 8 meter. Det 

överensstämmer med det servitut som gäller till förmån för Kyrkenorum 6:1. Gatan avslutas med 

vändplaner, vilka är utformade med en radie på 9 meter samt 1,5 meters hindersfritt utrymme. Detta 

gör att sopbilar och andra större fordon kan vända utan backmanöver. 

 

Höjdsättning av gata utgår från att få så lite uppfyllnader och urschaktningar som möjligt, jämfört 

befintliga marknivåer, en god standard på gata och god tillgänglighet mellan gata och hus. Föreslagen 

höjdsättning av vändplanerna är +58 meter för den västra vändplanen och cirka + 56,6 meter för den 

östra. Gatan kan då få en lutning på mellan 1 till 6 %. 

 

För att undvika stora utfyllnader söder om den östra vändplanen föreslås stödmur för att ta upp 

nivåskillnaderna som finns i terrängen. För att kunna underhålla och utforma stödmur på lämpligt sätt 

läggs den nedanförliggande slänten ut som allmän platsmark, natur i planen. Ungefärligt läge för 

stödmur är markerat med rödlinje på illustration på nästa sida. 

 

För angöring till föreslagen fastighet i planområdet sydöstra del krävs passage över föreslagen gång- 

och cykelväg. Detta illustreras på sidan 19. 
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Parkering ska lösas inom kvartersmark. För bostäder i detta läge bedöms bilinnehav om en till två bilar 

per fastighet som rimligt. Planförslaget möjliggör parkering på kvartersmark i erforderlig omfattning. 

De längsgående parkeringsplatser som finns utmed dagens kvartersgata utgår. 

 

Gång- och cykel  
Den befintliga gångstig som går genom planområdet idag ersätts av en kommunal gata. Gatan ansluter 

till Modistvägen i sydväst. För att ansluta planområdet till bostads- och naturområdet i söder, och 

kunna upprätthålla befintlig gångpassage, planläggs för en allmän gång- och cykelväg i södra delen av 

planområdet. 

 

Tillgänglighet till och genom området ges genom den nya kommunala gatan och gång- och 

cykelvägen. Möjlighet till gångpassage till skolområdet finns kvar inom naturmark, mellan 

skolfastigheten och föreslagen vändplan i väster, se illustration på nästa sida. 

 

Kollektivtrafik 

Lokalisering av bostäder inom planområdet ger närhet och god tillgänglighet till befintlig kollektiv-

trafik. För gående är avståndet mellan planområdet och närmaste hållplatsläge vid Hallernaleden cirka 

500 meter. Gångbana finns utmed Modistvägen och Pressarevägen. 

 

 

Utdrag ur illustrationskarta, med förslag till höjdsättning av vändplaner. Röd linje markerar ungefärligt läge för 
föreslagen stödmur. 
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Illustration. Fastigheten A kommer behöva ha angöring via gång- och cykelväg, illustrerat med röd pil. Möjlighet till 
gångpassage över naturmark, mellan skolfastigheten och den västra vändplanen, illustreras med röd streckad linje. 
 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Geoteknik 

Enligt det Utlåtande geoteknik (Norconsult, 2021-02-04) bedöms den norra delen av planområdet, som 

består av ett fastmarksparti med ytligt berg eller berg i dagen, kunna belastas utan risk för negativ 

påverkan på stabilitetsförhållandena. 

 

I den södra delen av planområdet har stabilitetsförhållandena inte helt kunnat klargöras enligt 

utlåtandet utifrån tillgängligt underlag, därför rekommenderas ytterligare undersökningar inom 

området.  

 

Bergteknik 

Enligt Bergteknisk utredning (Bergab 2020-11-18) bedöms befintliga bergspartier vara stabila och det 

förekommer ingen risk för blocknedfall eller ras i befintliga bergsslänter. Inga åtgärder bedöms därför 

nödvändiga. 

 

Radon 

Radonsäkert utförande av byggnad rekommenderas och regleras enligt Boverkets byggregler (BBR). 

 

A 



 20 

 

 
Illustration från Utlåtande geoteknik (Norconsult, 2021-02-04) som visar utredningsområde tillsammans med ritning från 
tidigare utförd utredning. 

 

 

FORNLÄMNINGAR 

Eftersom kända fornlämningar i och omkring planområdet är slutundersökta och borttagna finns inget 

behov av att anpassa planförslaget till dessa. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

En VA, dagvatten- och skyfallsutredning (Sweco, 2021-08-26) har tagits fram som underlag för 

detaljplanen och bifogas planhandlingarna. 

 

Fastigheter inom planområdet bedöms kunna avleda spillvattnet med självfall till anslutningen i 

Modistvägen. Fastigheterna kommer även kunna förses med dricksvatten, utan förstärkning av dricks-

vattennätet. 

 

För att kunna förse fastigheterna längst i norr med brandvatten rekommenderas ny brandpost inom 

planområdet. 
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Illustration över föreslaget ledningsnät inom planområdet. Grön linje visar dagvattenledning, röd linje spillvattenledning och 
blå linje dricksvattenledning. Utdrag ur VA-, dagvatten- och skyfallsutredning, SWECO, 2021-08-26. 

 

Dagvatten 

Förslag till dagvattenhantering från planområdet redovisas i VA, dagvatten- och skyfallsutredningen 

(Sweco, 2021-08-26) och sammanfattas nedan. 

Då dagvatten från hela planområdet inte kan ledas till det kommunala ledningsnätet i Modistvägen på 

grund av kapacitetsbrist i befintligt fördröjningsmagasin nedströms planområdet, föreslås avledning av 

dagvatten från planområdet åt tre håll: mot nordväst, österut och mot sydväst. Detta illustreras nedan. 

Från område A1 avleds dagvatten mot nordväst ut i befintlig naturmark och vegetation, från delområde 

A2 avleds merparten av planområdets dagvatten via ledningar till en nyanlagd fördröjnings- och 

Illustration som visar förslag 
till avrinning för dagvatten och 
skyfall.  
Utdrag ur VA-, dagvatten- 
och skyfallsutredning, 
SWECO, 2021-08-26.  
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dagvattenanläggning i öster, utanför planområdet. Dagvatten från befintlig angöringsväg avleds som 

idag mot sydväst, till befintligt ledningsnät i Modistvägen. 

 

Dagvattnet från planområdet behöver renas för att inte föroreningshalterna ska öka efter exploatering. 

För att erhålla god rening och samtidigt fördröjning föreslås dagvattnet hanteras i ett makadamdike/ 

krossdike inom intilliggande fastighet Gategård 3:13. Majoriteten av dagvattnet inom planområdet kan 

avledas till diket. Resterande dagvatten utgör en marginell ökning av flöden som bedöms kunna 

hanteras av befintligt dagvattensystem. Utloppet från makadamdiket/krossdiket i öster föreslås avledas 

ytligt över befintlig naturmark, vilket ger möjlighet till ytterligare rening och infiltration i marken. 

 

Det finns en befintlig lågpunkt strax söder om planområdet där vatten riskerar att bli stående vid 

kraftigt regn. Höjdsättningen inom planområdet bör tillse att inget vatten avleds till denna lågpunkt. 

 

Tele och el  

Anslutning av planområdet till elnätet föreslås ske till befintlig transformatorstation vid Modistvägen. 

För anslutning av fiber och tele tas kontakt med respektive nätägare. Möjlighet finns att lägga ner 

ledningar och fiber i gata i samband med planområdets utbyggnad.  

 

Avfallshantering 

Hämtning av hushållsavfall ska ske vid respektive fastighet. Samtliga föreslagna bostadsfastigheter 

inom planområdet kan lösa uppställning av sopkärl inom egen fastighet. Sopkärl går att nå från gata 

och vändplatserna i planområdet är dimensionerade för att säkerställa möjligheten för upphämtnings-

fordon att vända utan backmanöver. Radie på vändplaner är 9 meter + 1,5 meter hindersfritt. 

 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Buller 

Eftersom trafikalstringen från planområdet förväntas bli liten kommer utbyggnaden endast marginellt 

att påverka bullermiljön i omgivningen. Någon risk för bullerstörning anses inses föreligga. 

 

Utifrån den bullerutredning som utförts för Hallernaskolan bedöms planområdet och de nya 

bostäderna inte heller komma att utsättas för buller från omgivningen på ett sådant sätt att det finns 

risk för bullerstörningar. Disposition av bostäder inom planområdet liksom utformning bostäder kan 

göras fritt med avseende på buller. Ingen risk för överskridande av bullernivåer anses föreligga. 
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GENOMFÖRANDE  
 

Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-

rättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter 

framgår av plankartan och planbestämmelserna. 

 

Planprocessen 

 

 

Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. Plan och bygglagen (2010:900). 

Efter genomförd granskning avses planförslaget tas upp för antagande i Kommunfullmäktige. 

 

Planarbetet bedrivs enligt rutiner för exploatörsdriven detaljplan. 

 
Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 

3:e kvartalet 2021 Samråd med bl.a. berörda markägare, länsstyrelsen, 

  myndigheter och kommunala nämnder 

2:a kvartalet 2022 Granskning 

3:e kvartalet 2022 Antagande 

3:e kvartalet 2022 Laga kraft 

 

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 

 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald genomförandetid ger en 

skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad 

rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är 

fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras 

eller upphävs av kommunen. 

 

Huvudmannaskap 

För allmän platsmark (GATA, NATUR och GCVÄG) inom planområdet är Stenungsunds kommun 

huvudman. 

 

Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av 

anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd fastighetsägare 

begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att förvärva mark som i planen är utlagd som 

allmän plats. 

 

Stenungsunds kommun är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill- och 

dagvatten. 
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Ansvarsfördelning 

En översiktlig ansvarsfördelning för att genomföra planen redovisas nedan: 

 

Ansvarig Vad 

Exploatör Åtaganden i enlighet med plankostnadsavtal 

och exploateringsavtal. 

- Utbyggnad och iordningställande av 

allmän platsmark. 

• - Upprättande av överenskommelse med 

fastighetsägare till Kyrkenorum 2:27 om 

fastighetsreglering av allmän platsmark till 

Stenungsunds kommun. 

- Utbyggnad och iordningställande av 

tillkommande allmän VA- och 

dagvattenanläggning, föranledd av planens 

genomförande. 

• - Ansökan om lantmäteriförrättning för 

erforderlig fastighetsbildning. 

Blivande fastighetsägare - Utbyggnad och iordningställande, skötsel 

och underhåll av mark och byggnader inom 

kvartersmark. 

- Utbyggnad och iordningställande, samt 

skötsel och underhåll av enskilt VA- och 

dagvatten inom kvartersmark, fram till 

anvisad anslutningspunkt. 

Stenungsunds kommun 

Gata och Parkenheten 

• - Underhåll och drift av allmän platsmark. 

Stenungsunds kommun 

Mark- och  

exploateringsenheten 

• - Upprättande av erforderliga avtal mellan 

Stenungsunds kommun och exploatör. 

• - Inlösen av allmän platsmark. 

Stenungsunds kommun 

VA-enheten 

• - Drift och underhåll av tillkommande 

allmänna VA- och dagvattenanläggningar. 

Vattenfall Eldistribution AB • - Utbyggnad av elnät. 

• - Säkerställande av ledningsläggning genom 

ledningsrätt alternativt servitut i samråd 

med Stenungsunds kommun. 

Skanova 

 

• - Utbyggnad av fibernät. 

• - Säkerställande av ledningsläggning genom 

ledningsrätt alternativt servitut i samråd 

med Stenungsunds kommun. 
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Avtal 

Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatören och Stenungsunds kommun. Avtalet reglerar 

bland annat fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. 

 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Stenungsunds kommun och exploatören för att reglera 

ansvarsfördelning, fastighetsreglering och kostnader i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Kommunstyrelsens beslut om att godkänna avtalet ska ha fått laga kraft innan detaljplanen kan antas. 

 

VA-avtal ska upprättas mellan exploatören och kommunen. 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan exploatör och fastighetsägaren till 

Kyrkenorum 2:27 gällande överlåtelse av planlagd allmän platsmark (GATA) till Stenungsunds 

kommun. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 

Planområdet omfattar del av fastigheten Kyrkenorum 6:1 och del av fastigheten Kyrkenorum 2:27. 

Båda fastigheterna är privatägda. Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet 

redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen.  

 

Beroende på hur utbyggnaden sker kan kvartersmarken komma att avstyckas till flera mindre 

fastigheter. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom planområdet. 

 

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in mark som är i enskild ägo och som enligt ny 

detaljplan skall utgöra allmän plats. 

Allmän platsmark inom planområdet överförs lämpligen till intilliggande kommunägd fastighet, 

Kyrkenorum 5:1. 

 

Ledningsrätt 

Planläggningen berör inga befintliga ledningsrätter. 

Vid behov av nya ledningsrätter får ledningsägare söka ledningsrätt. Enligt framtagen dagvatten-

utredning kommer allmän dagvattenledning förläggas inom kvartersmark i planområdets södra gräns. 

För ledningsförläggning inom kvartersmark behöver ledningshavaren ansöka om ledningsrätt. På 

plankartan har ett u-område lagts ut inom det aktuella området. 

 

Servitut 

Befintligt servitut 1415IM-14/17187.1 avseende rätt till väg som belastar Kyrkenorum 2:27 till förmån 

för Kyrkenorum 6:1 kommer i samband med planens genomförande att upphävas. Servitutet anses ha 

spelat ut sin roll i och med att det område som servitutet avser planläggs som allmän plats GATA. 

 

UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Vatten, spill- och dagvatten 

Utbyggnad av det allmänna VA-nätet samt allmänna dagvattenanläggningar föreslås ske enligt de 

principer som redovisas i VA-, dagvatten- och skyfallsutredningen (Sweco, 2021-08-26). Anslutning 

till det allmänna ledningsnätet sker vid anvisade förbindelsepunkter. Förbindelsepunkter anvisas av 

Stenungsunds kommun, VA-enheten. 
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Brandvatten 

Den planerade bebyggelsen ska försörjas med brandvatten enligt Räddningstjänstens anvisningar. 

Planområdet bör förses med ny brandpost i norra delen av planområdet för att kunna förse fastig-

heterna längst i norr med brandvatten. Brandpost bör anordnas i anslutning till planerade nya 

vattenledningarna. Placering av brandpost bör ske i samråd med Räddningstjänsten. 

 

Gata och parkering 

Utbyggnad av gata sker inom allmän platsmark. Parkering ska lösas inom kvartersmark. De 

parkeringsplatser som anlagts utmed angöringsvägen, tillika blivande gata, behöver tas bort.  

 

El- och teleförsörjning 

Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan nätägaren och Stenungsunds 

kommun. Det är nätägarens ansvar att sådant samråd sker. 

 

Tekniska utredningar 

De utredningar och undersökningar som genomförts listas under rubriken Handlingar på sidan 5. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plankostnader 

Exploatören bekostar upprättande av detaljplan samt underliggande utredningar i enlighet med tecknat 

plankostnadsavtal. 

 

Planavgift 

Planavgift ska inte tas ut i samband med beslut om bygglov inom detaljplanen. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 

prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 

och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. 

 

Nationella och regionala mål 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår 

miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 

De nationella miljömålen som berörs av planläggningen är: God bebyggd miljö, Begränsad 

klimatpåverkan, Levande skogar, Frisk luft och Ett rikt växt- och djurliv. De globala hållbarhetsmålen 

som berörs är: Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer. 

 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl 

nationella som lokala miljömål och motverkar inte att miljömålen uppfylls. 

God bebyggd miljö 

Miljömålet God bebyggd miljö innebär bland annat att städer, tätorter och annan byggd miljö skall 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Miljömålet 

God bebyggd miljö bedöms gynnas av planförslaget då det möjliggör bostäder med närhet till natur, 

kollektivtrafik, skola och annan service. 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Hållbara städer 

Möjligheten att inom närområdet nyttja kommunal service, gång- och cykelnät och kollektivtrafik 

berör nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Hållbara 

städer. Målet Begränsad klimatpåverkan innebär bland annat att halten av växthusgaser i atmosfären 

ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Lokalisering av nya bostäder utgör en viktig faktor för att begränsa framtida utsläpp i ett större 

sammanhang. Området ligger i Hallerna med direkt närhet till skola och goda kollektivtrafik-

förbindelser samt utbyggd infrastruktur. Ett väl utbyggt cykelnät mot Stenungsund centrum där det 

finns handel och servicefunktioner, liksom gångavstånd mellan bostad, skola och barnomsorg ger goda 

förutsättningar för transporter med liten negativ inverkan på klimat och luftkvalitet. Det är god resurs-

hushållning att omvandla planområdet och nyttja det för bostäder även om exploateringen innebär en 

viss lokal påverkan. 

Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv 

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag avser bland annat att Sjöar och vattendrag skall vara 

ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Många växt- och djurarter är 

beroende av att vattendragen skyddas från alltför stor exploatering. Näringsämnesläckage och mil-

jögifter från t.ex. vägavrinning försämrar livsmiljöerna i dessa känsliga ekosystem. 

Avrinningsområden för planområdet är Norumsån och Hake fjord. Planområdet ska anslutas till det 

kommunala VA-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att ingen negativ påverkan uppkommer på 

recipient. De nationella miljömålen för Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv samt det globala 

målet för Ekosystem och biologisk mångfald berörs av planförslaget då skogsmark övergår till 

bostadsområde med tillhörande trafik. Effekten är negativ men bedöms inte som betydande. 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

I miljöbalkens tredje kapitel finns bestämmelser som syftar till att mark- och vattenområden ska 

användas för de ändamål de är mest lämpade till. Företräde ska ges sådan användning som medför en 

från allmän synpunkt god hushållning. Bland annat föreskrivs att områden som är av riksintresse för 
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till exempel naturvård, kulturmiljövård eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada natur- eller kulturmiljön.  

 

Planområdet berör inga riksintressen enligt 3 kap miljöbalken. Sammantaget bedöms detaljplanen vara 

förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap 

miljöbalken. 

 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 

I miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 

områden i landet” listas geografiska områden som, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin 

helhet är av riksintresse. Ingrepp i dessa miljöer får göras endast om de inte påtagligt skadar 

områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utvecklingen av 

befintliga tätorter eller det lokala näringslivet. 

 

Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap. Dessa 

områden är enligt 4 kap. 1§ i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 

finns i områdena. Den föreslagna detaljplanen för Kyrkenorum 6:1 ingår i riksintresset då planområdet 

ligger väster om E6:an. Planområdet ingår även i riksintresset Högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § 

miljöbalken.  

 

Planen innebär en utveckling av befintlig tätort och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 kap 

miljöbalken. 

 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om kvalitet på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 

inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, 

olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivn-

ingsbuller. 

 

Det finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att över-

skridas inom eller intill det aktuella planområdet med anledning av planens genomförande. 

Vattenförekomster 

Planområdets omgivande kustvatten Hake fjord och Norumsån omfattas av miljökvalitetsnormer för 

ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska statusen för de båda vattenområdena 

måttlig, vilket beror på övergödning. I Norumsån är även fysisk påverkan orsak till statusen.  

Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska uppnås till år 2021 för 

Norumsån och 2027 för Hake Fjord. God ekologisk status med avseende på näringsämnen kan inte 

uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från 

utsjön.  

 

Vattenförekomsternas kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende på kvicksilver, 

kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av 

kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i 

Sverige. Det går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. Vattenmyndigheten 

har därför beslutat om ett generellt undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver, 

kvicksilverföreningar och PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk 

ytvattenstatus. De nuvarande halterna (december 2015) får dock inte öka. 

 

Skydd av områden, 7 kap MB 

I miljöbalkens sjunde kapitel redovisas områden med värdefull natur som ska skyddas från exploa-

tering eller andra ingrepp.  Planområdet berörs inte av något områdesskydd enligt 7 kap i miljöbalken. 
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Artskydd, 8 kap MB 

Hotade eller på annat sätt skyddsvärda växt- och djurarter är fridlysta och har skydd genom 

miljöbalken och Artskyddsförordningen.  

 

Tre naturvårdsarter har påträffats i området vid genomförd naturinventering (Rådhuset Arkitekter, 

2021-05-21). Långfliksmossa Nowellia curvifolia, som är en signalart hittades inom planområdet. Den 

har dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige än i övriga landet. Även grönsångare (NT) och kråka 

(NT) observerades. NT innebär att arten är rödlistad på grund av att den är nära hotad. Planförslagets 

genomförande bedöms inte leda till en försämrad bevarandestatus för de förekommande arterna. 

 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

Planens tänkbara miljöeffekter 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Utbyggnaden är en 

komplettering i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte medföra betydande skada 

på natur- och kulturvärden i området. Förslaget innebär dock en förändrad markanvändning av ett idag 

obebyggt naturområde.  

 

Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 4, vilket i princip innebär att 

planförslaget: 

- inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål. 

- inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 

- inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område. 

- inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur. 

- inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet. 

- inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de 

föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön. Det sker genom en så kallad undersökning. 

Undersökningen innebär att kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för eller emot en 

betydande miljöpåverkan. Undersökningen och kommunens bedömning ska samrådas med 

Länsstyrelsen. 

Förslag till ställningstagande 

Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt från sammanställningen av 

de kriterier som anges i miljöbalken 6 kap, miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms effekterna 

av detaljplanens genomförande inte generera någon betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte göras. 

 

MILJÖKONSEKVENSER 

Mark och terräng 

Anläggandet av väg, bebyggelse och tomter kommer att kräva ingrepp i terrängen genom utjämning 

och sprängning. Förslaget har utformats med intentionen att minimera dessa ingrepp.  

 

Enligt det geotekniska utlåtandet (Norconsult, 2021-02-04) bedöms den norra delen av planområdet 

kunna belastas utan risk för negativ påverkan på stabilitetsförhållandena. I den södra delen av plan-

området rekommenderas ytterligare geotekniska undersökningar. 
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Naturvärden 

På lokal nivå kommer planens genomförande innebära minskade ytor för de arter som förekommer 

idag. En stor del av befintlig vegetation kommer att tas ned i samband med planens genomförande. 

Barriärer bedöms ej uppstå då planområdet ligger i anslutning till befintligt bebyggt område.  

 

De naturvårdsarter som förekommer i området är relativt vanliga, samtidigt som planområdet är litet 

till sin storlek. Liknande naturmiljöer som idag finns i planområdet, finns kvar i närområdet även efter 

exploatering. Planförslaget bedöms inte leda till en försämrad bevarandestatus för de förekommande 

arterna. 

 

Landskapsbild 

Planområdet ligger på sydvästsidan av ett bevuxet höjdparti. Tillsammans med omgivande höjdpartier 

kan området idag anses ha ett landskapsmässigt skönhetsvärde. Den högsta höjden i området lämnas 

orörd och vegetationen där blir kvar, vilket innebär att områdets silhuett kommer att förbli densamma 

som idag. Del av den nya bebyggelsen kan komma att bli synlig från öster, men idag det finns 

vegetation öster om planområdet som gör att förändringen av landskapsbilden blir begränsad. 

 

Trafik 

Utbyggnad av bostäder inom området kommer generera ökad fordonstrafik på Modistvägen jämfört 

dagens situation. Trafikökningen bedöms dock inte vara betydande eller inverka negativt på framkom-

lighet eller trafiksäkerhet inom området. Den nya vägen kan byggas ut med gångbana på delar av 

sträckan och avslutas med fullstora vändplaner som möjliggör att fordon kan vända utan backrörelser, 

vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Dagvatten 

Andelen hårdgjorda ytor ökar vid exploatering av aktuellt planområde, vilket får konsekvenser för 

områdets förmåga att infiltrera dagvatten. Fördröjning och rening av dagvattnet föreslås i form av ett 

makadamdike öster om planområdet, på intilliggande fastighet Gategård 3:13. Majoriteten av dag-

vattnet inom planområdet kan avledas till diket. Utloppet från diket föreslås avledas ytligt över befint-

lig naturmark, vilket ger möjlighet till ytterligare rening och infiltration i marken. Recipienternas 

förutsättningar bedöms enligt VA- dagvatten- och skyfallsutredningen (Sweco, 2021-08-26) inte för-

sämras om föreslagen dagvattenhantering och ytlig avledning på naturmark tillämpas för planområdet. 

 

Hälsa och säkerhet 

Området bedöms inte vara utsatt för påverkan vad gäller hälsoeffekter av överskridna bullernivåer. 

Med föreslagen ny markanvändning beräknas trafikflöden i området öka något, men inte i sådan om-

fattning att störningar för närboende bedöms uppstå. Bostäder och uteplatser bedöms kunna placeras 

och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids. Det finns inga indikationer på 

höga partikelhalter i utomhusluften. Planområdet har ett högt läge i terrängen, med god luftgenom-

strömning. 

 

För en samlad bedömning av områdets stabilitet och eventuella skredrisk, bör det inför granskning av 

planförslaget göras en kompletterande undersökning av stabilitetsförhållandena inom planområdets 

östra del. 

 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Boendemiljö 

Hallerna är en stadsdel med blandade boendeformer. Planen möjliggör för bostadsutbyggnad i ett 

attraktivt läge, vilket ger ett ökat bostadsutbud och skapar förutsättningar för såväl nyinflyttning till 

kommunen som bostadsbyte inom Stenungsund. Förslaget bidrar till ett ökat bostadsbestånd i 

kommunen vilket stärker underlaget för, och utbudet av, såväl kommersiell som offentlig service. 



 31 

 

Bostäder i ett centralt läge i Hallerna med mycket nära tillgång till skola, förskola och natur ger goda 

förutsättningar för bra boendemiljöer. Möjligheterna till lek och rekreation i planområdets närhet är 

goda. Behovet av friyta invid bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges möjlighet till 

lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet. 

 

Tillgänglighet 

Planområdet ligger på en relativt flack platå med goda förutsättningar för hög fysisk tillgänglighet 

mellan blivande bostäder och närområdet. Allmänhetens möjlighet att röra sig genom planområdet 

kvarstår, men förändras. Befintlig gångstig genom området kommer att ersättas av en allmän gata som 

kommer att vara tillgänglig för alla. Närrekreationsområdet som planområdet är en del av kommer att 

minska, men grönområden finns fortsatt norr och öster om planområdet. 

 

Jämställdhet 

Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren som 

styr vardagen grundläggs delvis i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren ser t.ex. 

olika ut, män reser mer med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kollektivtrafikutbudet i 

planområdets närhet håller god standard vilket underlättar vardagsresor till och från planområdet. 

Många målpunkter i Stenungsund och Hallerna kan med lätthet även nås utan tillgång till bil. Att skola 

och förskola ligger på gångavstånd från bostaden kan underlätta i vardagen. 

 

Barnperspektiv 

Barnens vardagsmiljö präglas i hög grad av bostadens närområde. Närheten till skola ger barn möjlig-

het att självständigt kunna ta sig till och från skola. Planen ger kvaliteter i form av goda förutsättningar 

för en trafiksäker utomhuslek i varierad miljö utanför den egna bostaden. För mindre barn ges möjlig-

het till lek inom den egna fastigheten. För lite äldre barn och ungdomar finns skolans lek- och idrotts-

ytor och närområdets skogs- och rekreationsområden för sociala möten och självständig upptäckarlek. 

 

Närheten till busshållplats och gång- och cykelvägar som förbinder stadsdelen med centrala Stenung-

sund och andra stadsdelar ger äldre barn och ungdomar förutsättningar för rörlighet i samhället, över-

bryggar barnens barriärer och underlättar sociala möten utanför hemmet. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 

I tabellen nedan redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenser som bedöms uppstå vid ett genom-

förande av planförslaget. Föreslagna fastighetsregleringar redovisas på illustration nedan. 

  

Fastigheter 

 

Fastighetsrättslig konsekvens 

 

Kyrkenorum 6:1 

 

- Cirka 9750 kvm planläggs för 

bostadsändamål. Nya bostadsfastigheter 

kan avstyckas från fastigheten. 

- Cirka 2250 kvm planläggs som allmän 

platsmark NATUR och drygt 2100 kvm 

som allmän platsmark GATA eller 

GCVÄG. Marken överförs lämpligen till 

intilliggande kommunägd fastighet, 

förslagsvis Kyrkenorum 5:1. 

Nybildade bostadsfastigheter - Nya bostadsfastigheter avstyckas från 

fastigheten Kyrkenorum 6:1. 
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- En av fastigheterna i planområdets 

södra gräns kommer att belastas av ny 

ledningsrätt för allmän dagvattenledning. 

Kyrkenorum 2:27 

 

- Drygt 500 kvm av fastigheten planläggs 

som allmän plats GATA. Det gäller den 

idag enskilda infartsväg som enligt 

planförslaget övergår till gata med 

kommunalt huvudmannaskap. Marken 

överförs lämpligen till intilliggande 

kommunägd fastighet, förslagsvis 

Kyrkenorum 5:1. 

- Belastande servitut 1415IM-14/17187.1 

upphävs. 

Gategård 3:13 Kommunägd fastighet. 

Fastigheten kommer att nyttjas för 

allmän dagvattenanläggning. 

Kyrkenorum 5:1 Kommunägd fastighet. 

- Fastigheten kommer att nyttjas för 

allmän dagvattenanläggning. 

- Allmän platsmark inom planområdet 

överförs förslagsvis till fastigheten.  

 

Illustration över föreslagna fastighetsregleringar med anledning av planens genomförande. 
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EKONOMISKA KONSEKVENSER  

Planens genomförande innebär kostnader för exploatör, framtida fastighetsägare och för Stenungsunds 

kommun. En översiktlig kostnadsfördelning redovisas nedan. 

 

Allmän plats 

Utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet bekostas av exploatör. 

Drift och underhåll av allmän platsmark bekostas av Stenungsunds kommun. 

 

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare bekostar åtgärder inom kvartersmark såsom anläggande och underhåll av 

tomtmark, uppförande av byggnader, enskild ledningsförläggning   

 

Vatten, spill- och dagvatten 

Utbyggnad av allmänt vatten-, spill- och dagvattennät samt dagvattenanläggning föranledd av planens 

genomförande bekostas av exploatör. Drift och underhåll av allmänt vatten-, spill- och dagvattennät 

samt dagvattenanläggning bekostas av Stenungsunds kommun. 

Dricksvattensystemet bedöms ha kapacitet för att ansluta planerad bebyggelse inom planområdet. 

Dock bedöms kapacitetshöjande åtgärder behöva tillämpas på tryckstegringsstation efter ytterligare 

exploatering i området 

Eventuellt kostnad för anslutning till allmänt VA-nät hanteras i exploateringsavtal. Kostnad för 

utbyggnad, drift och underhåll av enskilt vatten-, spill- och dagvattennät inom kvartersmark bekostas 

av respektive fastighetsägare, fram till anvisad anslutningspunkt. 

 

Marklösen 

Vid inlösen av allmän platsmark regleras ersättning i avtal mellan Stenungsunds kommun och 

exploatör, samt i avtal mellan exploatör och fastighetsägare till Kyrkenorum 2:27. 

 

MEDVERKANDE 

Planförslaget och planhandlingarna har på uppdrag av exploatören upprättats av Rådhuset Arkitekter 

AB genom uppdragsansvarig Anna Eklund, landskapsarkitekt, och Hanna Persson, handläggande 

arkitekt. 

  

 

Anders Hulterström  Anna Eklund   

Plansamordnare  Landskapsarkitekt 

Stenungsunds kommun  Rådhuset Arkitekter AB 
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Sammanfattning 
På uppdrag av ALJU Fastighets AB, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en 
naturvärdesinventering för en detljplan på fastigheten Kyrkenorum 6:1, i 
Stenungsunds kommun.  

Inventeringen har utförts enligt Svensk standard SS 199000:2014, vilket innebär att 
områden av positiv betydelse för biologisk mångfald och en bedömning av denna 
betydelse avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt. Inventeringen utfördes i 
detta fall med  detaljeringsgrad medel, vilket innebär att minsta obligatoriska 
karteringsenhet är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd 
av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. Tilläggena Naturvärdesklass 4 och 
objekt med generellt biotopskydd har ingått. 

Inventeringsområdet omfattar ca 1,4 ha och är beläget på fastigheten Kyrkenorum 
6:1 som ligger i östra delen av Hallernaområdet, mellan Hallernadalen och 
Modistvägen, i Stenungsund.  

En naturvärdesinventering på förstudienivå utfördes av Rådhuset Arkitekter AB 
under januari 2021. 

Generellt har området låga naturvärden men tre naturvärdesobjekt har lokaliserats. 
Objekten utgörs av två blandskogar och en mindre lövskog längs en stenmur. 
Objekten har bedömts ha visst naturvärde – naturvärdesklass 4.  

Tre naturvårdsarter påträffades inom inventeringsområdet. 

Objekt med generellt biotopskydd finns inte i inventeringsområdet. 

Inventeringsområdet omfattas inte av något områdesskydd enligt miljöbalken. 
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1 Genomförande 
1.1 Uppdrag 

På uppdrag av ALJU Fastighets AB, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en 
naturvärdesinventering för en detaljplan på fastigheten Kyrkenorum 6:1, i 
Stenungsunds kommun.  

Som grund för bedömningen ska en naturvärdesinventering på fältnivå utföras enligt 
Svensk standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning) samt med 
stöd av SIS-TR 199 001:2014 Komplement till SS 199000. Inventeringsområdet 
framgår av figur 1.  

1.2 Metod 

Naturvårdsinventeringen har genomförts enligt Svensk standard för 
naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald, NVI (SS 199000:2014) och med 
stöd av teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). 

Förstudie 
En inventering enligt förstudienivå, detaljeringsgrad medel, enligt Svensk Standard 
SIS standard SS 199000:2014, ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 
(NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”, har utförts av 
Rådhuset Arkitekter AB under januari 2021. 

Vid förstudien tolkades förekommande naturtyper utifrån flygbilder och äldre 
ekonomiska kartor. Tidigare känt naturvårdsunderlag, bland annat databaser gicks 
också igenom.  

Tidigare inventeringar och områdesskydd 

Underlag: 

• utdrag från Artdatabanken och Artportalen för naturvårdsarter och skyddsklassade 
arter.  

• underlag från Länsstyrelsen geodatabas WebbGIS innefattande ängs- och 
betesmarker, ädellövskogar, skyddsvärda träd, skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
naturvärden och sumpskogar. 

• underlag från Skogsstyrelsens Skogliga grunddata. 

• underlag från Naturvårdsprogram 2016 för Stenungsunds kommun. 

• underlag från Vatteninformationssystem i Sverige VISS. 

Naturvårdsarter från nationella databaser 

Information om förekommande naturvårdsarter som rapporterats från lokaler 
belägna inom inventeringsområdet samt inom en radie på 1 km runt 
inventeringsområdet inhämtades från Artportalen. Urvalet omfattade tidsperioden 
1980 01-01 – 2021-01-27. Uppgifter om skyddsklassade arter inhämtades från 
ArtDatabanken. 
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Fältinventering 
Fältinventeringen ufördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. 
Biotopkvaliteter och arter av betydelse för biologisk mångfald eftersöktes utifrån 
beprövad kunskap och erfarenhet.  

Fältinventeringen genomfördes av ekolog Ingvar Olofsson den 19 maj 2021. 

 

 
Figur 1. Inventeringsområdet. 
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Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt 
Svensk Stardard SS 199000 innebär att områden av positiv betydelse för biologisk 
mångald avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. 
Naturvärdesobjekten ska naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande 
naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte 
naturvärdesbedömas. 

Naturvärdesbedömning 
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i tre 
eller fyra naturvärdesklasser enligt tabell 1. Vid bedömningen görs en 
sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde. 

Naturvärdesklass 1-3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg. 

Tabell 1. Naturvärdesklasser (ur SS 199000:2014). 

Naturvärdesklass Förtydligande 

 
Högsta naturvärde - 
naturvärdesklass 1 
störst positiv betydelse för  
biologisk mångfald 

 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 
bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller 
global nivå. 
 

 
Högt naturvärde - 
naturvärdesklass 2 
stor positiv betydelse för  
biologisk mångfald   

 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 
bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå.  
 

 
Påtagligt naturvärde - 
naturvärdesklass 3 
påtaglig positiv betydelse  
för biologisk mångfald   

 
Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en 
viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild 
betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 

 
Visst naturvärde - 
Naturvärdesklass 4 
viss positiv betydelse för  
biologisk mångfald 

 
Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss 
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte 
vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, 
men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras.  
 

 
Detaljeringsgrad 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika 
detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad medel. 
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Redovisningen omfattar därmed naturvärdesobjekt med en yta på 0,1 ha eller mer 
eller linjeformade objekt med en längd på 50 m och en bredd av 0,5 m eller mer. 

Tillägg 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan uföras med olika 
tillägg. Vid denna inventering har tillägget Naturvärdesklass 4 och objekt med generellt 
biotopskydd ingått. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig 
aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv 
betydelse för biologisk mångfald, t ex äldre produktionsskog med flerskiktat 
trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. Tillägget 
Naturvärdesklass 4 används även för mer tätortsnära miljöer. Naturvärdesklass 4 
innebär naturvärdesobjekt med visst naturvärde har identifierats och avgränsats. Den 
klassning av naturvärden som anges i standarden tillämpades enligt tabell 1. 

Vid denna inventering har även tilläget Detaljerad redovisning av artförekomst ingått. 
Tillägget innebär att förekomster av naturvårdsarter ska redovisas på karta eller med 
koordinater med en noggrannhet på 10-25 m (beroende på satellitmottagning). 

Naturvårdsarter 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom 
naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av 
särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur 
ett naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana 
som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), 
ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige), samt 
nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). 

Med rödlistad art avses art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) 
kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att 
försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT = Nära 
hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nation-ellt 
utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hot-
kategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade. 

I rapporten markeras skyddade arter med (§) efter artens namn. Med skyddad art eller 
fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförordningen. 
Samtliga fåglar är skyddade, men praxis är att särskilt beakta rödlistade arter och arter 
som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. I Naturvårdsverkets handbok 
(Naturvårdsverket 2009) ges stöd för en sådan praxis och där anges följande: ”Även 
om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till 
Artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ 
trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter vars 
populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt Svensk 
häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är dock föråldrade och har därför inte beaktats i 
denna rapport om arterna inte är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s 
fågeldirektiv. 

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs 
eller diffuseras för att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de 
kom till allmän kännedom. Detta gäller uppgifter som tillhandahålls av 
ArtDatabanken. Skyddsklassningen berör arter som bl.a. är känsliga för förföljelse, 
insamling av ägg, jakt eller störning pga ökad besöksfrekvens. Det finns fem klasser 
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varav 1 är öppen visning och 5 högsta skyddsklass, där fynd diffuseras till rutor om 
50 x 50 km. Uttag av skyddsklassade arter kan bland annat göras av konsult som 
underlag vid naturvärdesinventeringar. I samband med uttaget förbinder sig 
konsulten att ej öppet sprida information av skyddsklassade arter. 

Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro 
indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som tillhör 
denna kategori markeras med (S) efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens 
förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beaktats.  

Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör 
någon av ovanstående kategorier redovisas utan markering efter artnamnet.   

Övrigt om arter 
Syftet med inventering av arter är att med rimlig säkerhet kunna utgöra underlag för 
naturvärdesbedömning samt för avgränsning av naturvärdesobjekt och 
landskapsobjekt. Det innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter 
och skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större 
säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område 
krävs normalt upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar. 
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2 Resultat 
2.1 Informationskällor – tidigare kända uppgifter 

Naturinventeringar 
Inga gällande områdesskydd finns inom inventeringsområdet. Inventeringsområdet 
berörs inte av några registrerade ängs- och betsmarker, ädellövskogar, skyddsvärda 
träd, nyckelbiotoper, skogliga naturvärdesobjekt, sumpskogar eller våtmarker, se figur 
2. 

Inga objekt upptagna i kommunens naturvårdsprogram 2016, berör 
inventeringsområdet. Närmaste naturvärdesobjektet är Norumsån som ligger ca 300 
m söder om inventeringsområdet, se figur 3. 

Av Vatteninformationssystemet VISS framgår att inventeringsområdet ligger på en 
vattendelare och berör två delavrinningsområden benämnda ”Rinner mot Hake 
fjord” och ”Mynnar i havet”, som båda ingår i huvudavrinningsområdet Mellan Göta 
älv och Bäveån. Även två ytvattenförekomster berörs; Hakefjord (WA55040263) och 
Norumsån (WA 81848005). Båda har klassificerats med måttlig ekologisk status och 
med föreslagna kvalitetskravet god ekologisk status 2033. 

Naturvårdsarter och signalarter 
Inom inventeringsområdet finns inga registrerade rödlistade, fridlysta, Natura 2000-
arter, skyddsklassade arter, signalarter enligt Skogsstyrelsen eller typiska arter, 
registrerade i Artportalen (utdrag från perioden 1980-01-01 till 2021-05-31).  

Det finns ibland en geografisk osäkerhet vad avser fyndlokalernas koordinater för 
tidigare rapporterade fynd hämtade från ArtDatabanken och som finns registrerade i 
Artportalen. Detta gäller främst fynd av fåglar. Dock kan det vara av intresse att ta 
med observationer av skyddade och rödlistade fågelarter i omgivningarna eftersom 
fåglar i vissa fall kan nyttja inventeringsområdet.  

Ett uttag av naturvårdsarter och signalarter som inrapporterats till Artportalen för det 
aktuella inventeringsområdet samt en 1 km bred buffertzon har därför gjorts för 
tidsperioden 1980-01-01 till 2021-05-31 (tabell 1). För fåglar inkluderades även 
rapporter där häckningskriterium inte varit ifyllt. Inga uppgifter om skyddsklassade 
arter finns inom inventeringsområdet eller i närområdet (1 km radie). 

Områdesskydd 
Inventeringsområdet omfattas inte av något områdesskydd enligt miljöbalken. 
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Figur 2.  Kända naturvärden i närområdet (kartutdrag från Länsstyrelsens WebbGIS). Planområdets läge 
markerat med blå pil. 
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Figur 3.  Kartutdrag från Stenungsunds kommun. Naturvärdesobjekt i kommunens naturvårdsprogram 
2016. Planområdets läge markerat med blå pil. 
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Tabell 2. Registrerade fynd i Artportlaen av naturvårdsarter under perioden 1980-01-01 till 2021-05-31 
inom radie på 1 km runt inventeringsområdet. Skyddade arter markeras med (§) efter artens namn. Med 
skyddad art eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ i Artskyddsförordningen. Rödlistade 
arter delas in i olika hotkategorier. NT = Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut 
hotad och RE = nationellt utdöd. För varje Natura 2000-naturtyp finns en lista på typiska arter. Dessa 
används för att bedöma ett områdes bevarandestatus. Typiska arter markeras med T efter artnamnet. 
Fågellarter som bedöms sannolikt kunna förekomma inom inventeringsområdet under häckningstid har 
markerats med *. 

Organismgrupp Svenskt namn Vetenskapligt 
namn 

Kategori 

fåglar bergfink Fringilla montifringilla T 
fåglar bivråk Pernis apivorus § 
fåglar björktrast* Turdus pilarus NT 
fåglar duvhök Accipiter gentilis NT 
fåglar dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus T 
fåglar entita* Poecile palustris NT, T 
fåglar fiskgjuse Pandion haliaetus §, T 
fåglar gråsiska Acanthis flammea T 
fåglar gråtrut Larus argentatus VU 
fåglar grönfink* Chloris chloris EN 
fåglar Grönsångare* Phylloscopus sibilatrix NT 
fåglar gulsparv Emberiza citrenella NT 
fåglar havsörn Haliaeetus albicilla §, NT 
fåglar kråka* Corvus corone NT 
fåglar kungsfiskare Alcedo atthis §, VU 
fåglar mindre hackspett Dryobates minor NT, T 
fåglar pilgrimsfalk Falco peregrinus §, NT 
fåglar rödvingetrast* Turdus iliacus NT 
fåglar spillkråka Dryocopus martius §, NT, T 
fåglar stare Sturnus vulgaris VU 
fåglar stenfalk Falco columbarius NT, T 
fåglar stjärtmes Aegithalos caudatus T 
fåglar svartvit 

flugsnappare* 
Ficedula hypoleuca NT 

fåglar sångsvan Cygnus cygnus §, T 
fåglar sädgås Anser fabalis T 
fåglar tallbit Penicola enucleator T 
fåglar tornseglare Apus apus EN 
groddjur vanlig groda Rana temporaria § 
insekter mindre blåvinge Cupido minimus NT, T 
insekter sexfläckig 

bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae NT, T 

insekter slåttergräsfjäril Maniola jurtina T 
insekter sälgsandbi Andrena vaga T 
kärlväxter ask Fraxinus excelsior EN 
kärlväxter bergglim Atocion rupestre T 
kärlväxter bergrör Calamagrostis epigejos T 
kärlväxter bergslok Melica nutans T 
kärlväxter bäckbräsma Cardamine amara S, T 
kärlväxter fläcknycklar Dactylorhiza maculata §, S, T 
kärlväxter grönvit nattviol Platanthera chlorantha §, T 
kärlväxter gul fetknopp Sedum acre T 
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kärlväxter gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium 

S, T 

kärlväxter hedsäv Trichophorum cespitosum 
subsp. germanicum 

T 

kärlväxter hirsstarr Carex panicea T 
kärlväxter hässleklocka Campanula latifolia S, T 
kärlväxter kärrfibbla Crepis paludosa S 
kärlväxter lundarv Stellaria nemorum S, T 
kärlväxter lundelm Elymus caninus S 
kärlväxter lundvårlök Gagea spathacea S, T 
kärlväxter myrlilja Narthecium ossifragum T 
kärlväxter ormbär Paris quadrifolia S, T 
kärlväxter revlummer Lycopodium annotinum § 
kärlväxter skogssallat Lactusa muralis T 
kärlväxter skärmstarr Carex remota S, T 
kärlväxter springkorn Impatiens noli-tangere S, T 
kärlväxter stenbär Rubus saxatilis T 
kärlväxter strutbräken Matteuccia struthiopteris S, T 
kärlväxter svinrot Scorzonera humilis NT, T 
kärlväxter tjärblomster Viscaria vulgaris T 
kärlväxter vitsippa Anemone nemorosa T 
lavar glansfläck Arthonia spadicea S, T 
lavar slanklav Collema flaccidum S, T 
mossor alsidenmossa Plagiothecium latebricola T 
mossor bågpraktmossa Plagiomnium medium S, T 
mossor glansfäck Arthonia spadicea S, T 
mossor grov baronmossa Anomodon viticulosus S, T 
mossor guldlockmossa Homalothecium sericeum S, T 
mossor krushättemossa Ulota crispa S, T 
mossor källgräsmossa Brachythecium rivulare T 
mossor platt fjädermossa Neckera complanata S, T 
mossor stenporella Porella cordaeana S, T 
mossor stubbspretmossa Herzogiella seligeri S, T 
mossor trubbfjädermossa Homalia trichomanoides S, T 
mossor trädporella Porella platyphylla S, T 
svampar lindskål Holwaya mucida S 

 

2.2 Inventeringsresultat 

Beskrivning av inventeringsområdet 
Inventeringsområdet omfattar ca 1,4 ha och är beläget på fastigheten Kyrkenorum 
6:1 som ligger i östra delen av Hallernaområdet, mellan Hallernaleden och 
Modistvägen, i Stenungsund.  

Det föreslagna planområdet utgörs i norra delen av en höjdrygg som inom 
planområdet sluttar svagt åt väst, syd och ost. Vegetationen utgörs huvudsakligen av 
blandskog där tall dominerar i de högre belägna delarna. Längre ner i terrängen ökar 
inslaget av lövträd, men inslaget av tall är också relativt stort. Några av tallarna är 
grövre. Bland lövträden är bok vanligt förekommande. I områdets södra del finns ett 
flackt öppet gräsbevuxet område som är under igenväxning med tall, björk och gran. 
Här fanns för några decennier sedan ett något större öppet område bestående av 
åkermark. Enligt uppgift från markägaren odlades potatis där under flera år. I östra 
delen av detta område dominerar idag blandskog och granskog och i västra delen ung 
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tallskog med inslag björk och rönn. Ett mindre del av den före detta åkermarken är 
fortfarande relativt öppen. Inom planområdet finns bland annat ett par stenmurar 
och en jordkällare som vittnar om det äldre odlingslandskapet. Genom området löper 
också ett par stigar. 

Ett mindre antal torrakor, lågor och hålträd finns i området. 

Följande fågelarter observeras inom området; koltrast, talgoxe, blåmes, bofink, 
lövsångare, gransångare, grönsångare (NT), större hackspett, ringduva och kråka 
(NT). 

Naturvärdesobjekt 
Vid inventeringen identifierades tre naturvärdesobjekt (se figur 4). Objekten utgörs 
av naturtypen skog och träd och bedöms ha visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 

Naturvårdsarter 
Tre naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. På en låga hittades Långfliksmossa 
Nowellia curvifolia, som är en signalart. Den har dock lägre signalvärde i sydvästra 
Sverige än i övriga landet. Grönsångare (NT) och kråka (NT) observerades i området. 

Objekt med generellt biotopskydd 
Inga objekt med generellt biotopskydd noterades i inventeringsområdet. 
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Figur 4. Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Naturvårdsarten avser fynd av 
långfliksmossa (Nowellia curvifolia). I kartan markeras inte de observerade fågelarterna som utgör naturvårdsarter. 
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3 Redovisning av naturvärdesobjekt 
3.1 Objekt 1 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - naturvärdesklass: 4 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog. 

Beskrivning: Luckig olikåldrig blandskog. Relativt tunt jordtäcke i högre terräng. Klen 
bok dominerar tillsammans med medelgrova-grova tallar. Endast någon enstaka 
medelgrov bok noterades. I övrigt finns inslag av gran, ek, rönn björk och hägg. 
Inslaget av död ved är sparsamt och består av ett fåtal torrakor och lågor. Fältskiktet 
domineras av blåbär. I objektet finns några mindre sydvända lodytor. Längs objektets 
västra gräns löper en stig. Stenmurar finns i området och en jordkällare finns i 
objektets östra del. 

Biotopkvalitéer: Grova tallar. 

Naturvårdsarter: Långfliksmossa Nowellia curvifolia, signalart. 
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3.2 Objekt 2 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - naturvärdesklass: 4 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog. 

Beskrivning: Öppen blandskog. Bland lövträden förekommer bok, björk, ek, rönn, 
lönn, hägg, brakved och hassel. Stort inslag av medelgrova-grova tallar och i övrigt 
inslag av gran. Inslaget av död ved är sparsamt och består av enstaka torrakor och 
lågor. Ett mindre antal hålträd förekommer. Fältskiktet domnieras av blåbär. I 
objektet finns ett par sydvända lodytor. Centralt i objektet löper en stig i väst-östlig 
riktning. Längs objektets östra gräns finns en stenmur. En liten grund vattensamling 
noterades. Denna bedöms dock torka in vid torra perioder. 

Biotopkvalitéer: Grova tallar. 

Naturvårdsarter: - 
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3.3 Objekt 3 

Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - naturvärdesklass: 4 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog. 

Beskrivning: Lövträd längs stenmur. Medelgrova-grova ekar, medelgrov bok och björk. 

Biotopkvalitéer: Medelgrova-grova ekar. 

Naturvårdsarter: - 
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§ 100 Dnr: KS 2021/433 
 
Ansökan om planbesked Getskär 1:1 och 1:9 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan om att ta fram en ny 
detaljplan för del av fastigheten Getskär 1:1 och Getskär 1:9. Exploateringsgraden behöver 
under planarbetet studeras.  

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Det pågår översyn av 
prioriteringsförutsättningar och hanteringstider för planbesked. Det kan eventuellt bli möjligt 
med tidigare planstart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Våren 2021 kom en ansökan in om planbesked för att ta fram en ny detaljplan för del av 
fastigheten Getskär 1:1 och Getskär 1:9 där sökande önskar att bygga cirka 19 nya bostäder 
fördelat på ett flerbostadshus i tre våningar med tolv lägenheter och cirka sju friliggande 
enfamiljshus, samt ett gemensamhetshus. Det aktuella området ligger i västra Stora Höga 
och   Getskär 1:1 utgörs av naturmark medan Getskär 1:9 utgörs av en äldre gårdsmiljö och i 
anslutning till fastigheterna finns både villabebyggelse och naturområden.  
 
Våren 2018 inkom en ansökan om planbesked för att exploatera fastigheterna och 
möjliggöra för nya bostäder. Förvaltningen föreslog positivt planbesked men ansökan 
avslogs av Samhällsbyggnadsutskottet med hänvisning till det pågående 
översiktsplanearbetet. I Översiktsplan 2020 är det aktuella området inte utpekat för någon 
förändrad markanvändning eftersom det understiger detaljeringsgraden för nya 
bebyggelseområden. Kommunen svarade dock i ett samrådssvar i översiktsplanens 
utställningshandling att nu aktuellt exploateringsområde kan vara lämpligt för förtätning i 
form av bostäder.   
 
En kapacitetsutredning har tagits fram för att undersöka belastningen på infrastrukturen i 
området och slutsatsen är att den är hårt belastad i nuläget, men att 
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dricksvattenförsörjningen kommer att klaras när anslutningen till Kungälv blir klar. 
Fastigheterna ligger inom riksintresse för högexploaterad kust samt utanför men i anslutning 
till riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv och Natura 2000-område, vilket 
gör att det är viktigt med en naturvärdesinventering.  
 
Exploatören behöver bekosta de förbättringsåtgärder som krävs med anledning av den nya 
detaljplanen, exempelvis vad gäller trafik och eventuellt åtgärder vad gäller va och dagvatten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Bilaga 1, Ansökan om planbesked - Byggherredriven detaljplan för del av Getskär 1:1 och 
Getskär 1:9 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
marita.hjelm@stenungsund.se 
denis@nahringfastigheter.se 
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Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för detaljplan del av fastigheten Getskär 
1:1 och Getskär 1:9 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för ansökan om att ta fram en ny 
detaljplan för del av fastigheten Getskär 1:1 och Getskär 1:9. Exploateringsgraden behöver 
under planarbetet studeras.  

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Det pågår översyn av 
prioriteringsförutsättningar och hanteringstider för planbesked. Det kan eventuellt bli möjligt 
med tidigare planstart. 

Sammanfattning av ärendet 
Våren 2021 kom en ansökan in om planbesked för att ta fram en ny detaljplan för del av 
fastigheten Getskär 1:1 och Getskär 1:9 där sökande önskar att bygga cirka 19 nya bostäder 
fördelat på ett flerbostadshus i tre våningar med tolv lägenheter och cirka sju friliggande 
enfamiljshus, samt ett gemensamhetshus. Det aktuella området ligger i västra Stora Höga 
och   Getskär 1:1 utgörs av naturmark medan Getskär 1:9 utgörs av en äldre gårdsmiljö och i 
anslutning till fastigheterna finns både villabebyggelse och naturområden. Våren 2018 
inkom en ansökan om planbesked för att exploatera fastigheterna och möjliggöra för nya 
bostäder. Förvaltningen föreslog positivt planbesked men ansökan avslogs av 
Samhällsbyggnadsutskottet med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. I 
Översiktsplan 2020 är det aktuella området inte utpekat för någon förändrad 
markanvändning eftersom det understiger detaljeringsgraden för nya bebyggelseområden. 
Kommunen svarade dock i ett samrådssvar i översiktsplanens utställningshandling att nu 
aktuellt exploateringsområde kan vara lämpligt för förtätning i form av bostäder.  En 
kapacitetsutredning har tagits fram för att undersöka belastningen på infrastrukturen i 
området och slutsatsen är att den är hårt belastad i nuläget, men att 
dricksvattenförsörjningen kommer att klaras när anslutningen till Kungälv blir klar. 
Fastigheterna ligger inom riksintresse för högexploaterad kust samt utanför men i anslutning 
till riksintresse för naturvård och riksintresse för friluftsliv och Natura 2000-område, vilket 
gör att det är viktigt med en naturvärdesinventering.  
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Exploatören behöver bekosta de förbättringsåtgärder som krävs med anledning av den nya 
detaljplanen, exempelvis vad gäller trafik och eventuellt åtgärder vad gäller va och dagvatten. 
 
Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 inkom en ansökan om planbesked för att ta fram en ny detaljplan för del av 
fastigheten Getskär 1:1 och Getskär 1:9. I ansökan framförs önskemål om att detaljplanen ska 
vara byggherredriven. Fastighetsägaren har ambitionen att möjliggöra för cirka 19 nya 
bostäder och förslaget är att uppföra ett flerbostadshus med cirka tolv lägenheter i tre våningar 
i nordvästra delen av området och cirka sju enfamiljshus i söder och öster. Mellan 
flerbostadshuset och enfamiljshusen föreslås att det anläggs ett torg med en 
gemensamhetslokal och i väster föreslås att det ska skapas en park med lekplats. Trafik till 
och från området är tänkt att ske via Långavägen i öster och parkering föreslås i sydväst.  
Området ligger i västligaste delen av Stora Höga och del av fastigheten Getskär 1:1 utgörs 
idag av en större öppen grönyta med en ledningsrätt och en eventuell dagvattenledning som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning under fastigheten. Fastigheten Getskär 1:9 utgörs av en 
äldre gårdsmiljö med bebyggelse i upp till två våningar. Norr, väster och öster om området 
finns bostadsfastigheter med enfamiljshus i upp till två våningar. I anslutning till områdets 
södra del finns naturområden och havet som ligger på ett avstånd om cirka 150 meter från de 
fastigheter som föreslås exploateras med nya bostäder. Ungefär 300 meter väster om området 
finns en badplats och småbåtshamnen i Stora Höga. De centrala delarna av Stora Höga med 
service och järnvägsstation är belägna cirka 1,5 km öster om området. I gällande detaljplan, 
Getskär-Valeberget nr 129, är del av Getskär 1:1 planlagd för naturmark medan Getskär 1:9 är 
planlagd för bostadsändamål. 
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Orienteringskarta med områdets (den röda pricken) ungefärliga placering i Stora Höga. 
 
I Stenungsunds vision 2035 tydliggörs att ambitionen är att kommunen ska ha en ökad 
befolkningstillväxt och att det ska bo cirka 35 000 invånare i kommunen år 2035. För att nå 
denna vision är det viktigt att det byggs nya bostäder. I visionen lyfts det också fram att 
Stenungsund ska vara ett gott samhälle med framtidstro och utveckling med människan och 
naturen i centrum. Begreppet hållbar utveckling är centralt i visionen och det innebär att vi 
ska sträva efter att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. 
I Översiktsplan 2020 är det aktuella området utpekat för bibehållen markanvändning, vilket 
innebär öppen mark. I Stora Höga och Spekeröd kan enligt Översiktsplan 2020 cirka 300 - 
400 bostäder tillkomma där merparten lokaliseras till Spekeröd. Utöver detta kan dock mindre 
förtätningar och kompletteringar prövas i detaljplan. 
Förvaltningen har tagit fram en kapacitetsutredning för vatten, avlopp och trafik för områdena 
Valeberget/Getskär i Stora Höga. Den visar att spillvattennätet inte klarar befintlig belastning 
och att tillgången på dricksvatten är nära sin maxkapacitet. Kapacitetsutredningen visar också 
att trafikbelastningen på Långavägen är högre än lämpligt sett till gatans utformning och att 
ökad trafik på Långavägen bör undvikas. 
 
För att en ny detaljplan ska kunna antas och ytterligare bebyggelse ska kunna ske på den 
aktuella platsen har hittills följande behov identifierats: 

- Vattentillgången behöver vara säkrad genom den nya planerade överföringsledningen 
från Kungälv. 

- Spillvattennätets kapacitet behöver förbättras vad gäller överföring från södra 
kommundelarna till avloppsreningsverket Strävliden.  

- Trafiklösningen i korsningen Anråsvägen, Långavägen, Getskärs badväg behöver ses 
över och förbättras.  

- Delar av den aktuella platsen är en naturlig lågpunkt som kan behövas för framtida 
dagvattenhantering. 

Exploatören behöver bekosta de förbättringsåtgärder som krävs med anledning av den nya 
detaljplanen, exempelvis vad gäller trafik och eventuellt åtgärder vad gäller va och dagvatten. 
 
Det föreslagna planområdet ligger i nära anslutning till Hakefjordens naturreservat som också 
utgör Natura 2000-område. Området ligger också i direkt anslutning till riksintresse för 
naturvård och riksintresse för friluftsliv. Områdesskydden syftar till att främja det rörliga 
friluftslivet och att bevara de värdefulla livsmiljöer som finns i området. Det föreslagna 
planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust. Det innebär att särskilda 
avvägningar behöver göras för att bedöma om ytterligare exploatering i området tillgodoser 
det allmännas intresse. 
Klimatförändringarna och stigande havsvattennivåer är viktiga att väga in i bedömningen då 
strandlinjen på sikt kommer att förflyttas närmare in mot land. Jordarten består av sand och av 
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höjdkurvorna och växligheten att döma är den östra delen av området sannolikt ett 
uppsamlingsområde för dagvatten och inströmningsområde för grundvatten. Detta är 
värdefullt i ett framtida förändrat klimat då ytor för omhändertagande av dagvatten vid 
långvariga regn kommer att vara bristområden i områden med hög exploateringsgrad. Frågan 
skall prövas i ett kommande planarbete. 

Bebyggelsens utformning och exploateringsgraden behöver ses över under planarbetet. 
Exploatören har förklarat sig villig att pröva en lägre exploateringsgrad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för planen bekostas av exploatören. Marken är privatägd.  
 
Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys ska göras i planarbetet. Ansökan innehåller förslag att anlägga en 
allmän lekplats och det skulle kunna vara en lämplig utgångspunkt för att involvera barn i 
planprocessen. 
Ansökan avser också att komplettera det lokala GC-nätet för oskyddade trafikanter. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
Bilaga 1, Ansökan om planbesked - Byggherredriven detaljplan för del av Getskär 1:1 och 
Getskär 1:9 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 

anders.hulterstrom@stenungsund.se 

marita.hjelm@stenungsund.se 

denis@nahringfastigheter.se 

mailto:veronica.gotzinger@stenungsund.se
mailto:cecilia.norlander@stenungsund.se
mailto:marita.hjelm@stenungsund.se
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Denis Nähring     Stenungsunds Kommun 
Getskärs Strandbostäder AB    Samhällsbyggnad 
Frida Hjertbergs Gata 6, 412 81 Göteborg   442 82 Stenungsund 
 
 
 

Ansökan om planbesked inför byggherredriven detaljplan 

Ansökan gäller önskemål om planläggning genom byggherredriven detaljplan av del av fastigheterna 
Getskär 1:1 och 1:9 med syfte att åstadkomma en attraktiv allmän mötesplats som omgärdas av sju 
enfamiljshus, en gemensamhets-/servicebyggnad samt ett flerbostadshus i tre våningar som tar stöd 
i bakomliggande berg med bibehållna siktlinjer för grannfastigheterna. Förslaget är framtaget genom 
flerårig dialog med olika kommunala tjänstemän. Vi anser att vårt projekts egenskaper i kombination 
med vårt samarbete med regionens mest erfarna arkitektkontor (bl.a. Radar och Norconsult) och vår 
egna mångåriga erfarenhet av kommunala planeringsprocesser möjliggör en byggherredriven 
detaljplan med bästa möjliga förutsättningar.    

Aktuella delar av fastigheterna är cirka 8 000 kvadratmeter och utgörs idag av en gård i rivningsskick 
samt ett område med sly och sumpmark som inte nyttjas alls av allmänheten. Nuvarande detaljplan, 
129 Getskär-Valeberget, medger bostadsbebyggelse med en byggrätt om 525 kvadratmeter för 
fastigheten Getskär 1:9 (med möjlighet att dela till tre tomter) och naturmark för fastigheten Getskär 
1:1. 

Ifrån arbetet med den nya översiktsplanen, dess styrdokument (t.ex. Göteborgsregionens 
strukturbild) samt genomförd medborgardialog och politikerworkshop drar vi slutsatsen att behovet 
av nya bostäder i attraktiva lägen i ett stationssamhälle som Stora Höga är stort och angeläget. 
Kommunen besvarade vårt yttrande om att arbeta in vårt projekt i översiktsplanen med 
”Fastigheterna Getskär 1:1 och 1:9 ligger delvis på mycket kuperad mark, men utgörs i hörnet av 
Getskärs Badväg och Långavägen av en planare yta som kan lämpa sig för förtätning i form av 
bostäder. Området är dock så litet att det understiger detaljeringsgraden för en översiktsplan.” 

För närvarande finns få alternativ för ”äldre” att byta sin stora villa mot en bättre lämpad och 
anpassad bostad i Stora Höga. Genom att rikta in oss på ovanstående kategori undviks samtidigt ett 
större tryck på en redan hård belastad skolverksamhet. Att tillskapa sju små yteffektiva enfamiljshus 
och ett 55+boende i flerbostadshusform möter man behovet av alternativa boendeformer i nybyggda 
och lättskötta hus och lägenheter i ett attraktivt läge. På den torgliknande gården ska en 
välkomnande gemensamhetslokal uppföras där de boende exempelvis ska kunna anordna 
tillställningar på kvällstid och helger samt ha sitt ”hemmakontor” på dagtid. Torget och byggnaden 
nås genom välplanerade och tilltalande gång- och cykelvägar och blir således en naturlig 
samlingspunkt även för andra i närområdet. Det ska falla sig naturligt för allmänheten att "gena" 
genom området vilket medför att de trafikfarliga passagerna längs den trottoarlösa Långavägen och 
rakt ut i korsningen med Anråsvägen, främst för barn på väg till badplatsen, försvinner. 

Fastigheterna ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och befintliga byggnader är 
idag anslutna. Elnätet i området är utbyggt och har kapacitet att ansluta fler hushåll. 
Dagvattenhanteringen hanteras enkelt då markens beskaffenhet utgörs av naturliga 
infiltrationslager. Vad gäller gatunätet nås i princip hela västra delen av Stora Höga via den 



 

kommunala gatan Anråsvägen. Gatan har försetts med ett antal hastighetsbegränsande och 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom fartgupp och rondell. Gång- och cykeltrafiken är skild från 
biltrafiken på en separat gc-väg som löper utmed större delen av gatan. Detta i kombination med 
gatans bredd på sex meter samt intilliggande husens relativt stora avstånd från biltrafikens buller gör 
det till en optimal tillfartsväg till vår fastighet utan att behöva belasta någon av villagatorna. Till 
skillnad från övriga projekt i närområdet kommer vår förtätning alltså inte innebära några 
kapacitetsproblem, inte ens på årets mest badvänliga semesterdag. 

Fastigheterna utgörs inte av begränsningar i form av riksintresse för friluftsliv eller naturvård, 
naturreserverat, Natura 2000, strandskydd eller några andra begränsningar. Även om strandskydd i 
teorin kan återinträda när man tar fram en ny detaljplan är inte det aktuellt för dessa fastigheter då 
marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte 
samt för att fastigheterna och vattnet avskiljs genom två asfalterade vägar samt en stor hårdgjord 
parkering. 

 

Göteborg, 2021-05-04 

 
Denis Nähring 
Getskärs Strandbostäder AB 
0709911937 
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                                      Getskär skiss Norconsult den 2017 12 04

                                                                     Sitplan skala 1:1000/A3
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                                      Getskär skiss Norconsult den 2017 12 04Exempel på husplaner solfjädern skala 1:200/A3

Hus A markplan Hus B markplan Hus C markplan

Exempel på byggnader som kan passa in på solfjädersdelen. Observera att sedan dessa 
husskisser gjordes har isolerings- och tillgänglighetskrav ökat något. Samma principer går 
dock fint att utveckla.
Hus A o B är enfamiljshus medan hus C har en liten lägenhet i varje plan.
Den större byggnaden i sitplanen är tänkt som senior/trygghetsboende med glasad terrass 
mot det centrala torget. En gemensamhetskolal är skissad inne i området intill de genomgåen-
de stråken. Till Torg och gemensamhetslokal är alla välkomna!

Hus A övre plan Hus B övre plan Hus C övre plan



 

Stenungsund kommun Besöksadress:  Strandvägen 15 Tel:  0303-73 00 00 E-post: kommun@stenungsund.se 
444 82 Stenungsund Webbplats: www.stenungsund.se Fax:  0303-73 82 35   

Ansökan om planbesked 
       

 
 
 
Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare/tomträttsinnehavare 

Fastighetens adress Postnummer och ort 

 
Sökande 

Namn Personnummer eller organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Telefon dagtid E-postadress 

 
Kontaktperson 

Namn 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Telefon dagtid E-postadress 

 
 
Ärendet gäller planläggning av område 
 

 Enbostadshus       Enbostadshus i grupp        
   

 Rad-, par-, kedjehus           Tvåbostadshus             
 

 Fritidshus           Flerbostadshus        
   

 Studentbostadshus           Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning             
 

 Annat specialbostadshus       Handel        
   

 Kontor                    Lager, industri och hantverk            
 

 Annan byggnad eller anläggning:  _____________________________________         
                     

 
 
Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter 
 

 Hyresrätt                Bostadsrätt                 Ägandelägenheter 
 

 
 

Produktion 
Antal månader 
 

Sammanlagd byggnadsarea Därav bruttoarea bostäder 

Uppskattad sammanlagd produktionskostnad (inkl. moms 1 000-talskoronr) 
 

Byggnadsarbetena avses att påbörjas, datum 
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Beskrivning och motivering av projektet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilagor 
 

 Situationsplan eller karta över området    Geoteknisk undersökning (översiktlig)     
   

 VA-lösning            Trafiklösning         
 

 Översiktlig miljöbedömning         Energi- och hushållning      
   

 Tillgänglighet        Hälsa och säkerhet             
 

 Avfall                 Exploateringsgrad/BTA       
   

 Modell, fotomonatage eller liknande                   Riskanalys          
 

 Upphävande av strandskydd                Hustyper  
            

 
 

Avgift 
 

 Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ur för planbeskedet enligt kommunens taxa. 
 
Personuppgifterna i ansökan behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 /GDPR) samt Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning). Inlämnade handlingar är allmänna handlingar, som kan komma lämnas ut 
till allmänheten. Kommunen samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt 
ärende. Kommunen behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i GDPR där det framgår att 
denna typ av behandling av personuppgifter är tillåten eftersom den är en nödvändig del av 
myndighetsutövning. 

 
 
Underskrift sökande 

Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2021-09-22

 
Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ny planstart för detaljplan för Spekeröds Handelsområde och 
verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 m fl.  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ny planstart för detaljplan för Spekeröds Handelsområde och 
verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 m fl. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglagen 2010:900. Planarbetet kan startas när nytt plankostnadsavtal finns 
undertecknat. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering 
av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 
volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel. I ÖP20 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020 att anta detaljplan för Spekeröds 
handelsområde, som efter överklagan från ägare till grannfastighet till planområdet upphävdes 
av Mark- och miljööverdomstolen den 9 september 2021. För att kunna återstarta 
detaljplanearbetet föreslås beslut om en ny planstart.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 24 januari 2012 att godkänna programsamråds-
handlingen för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl samt att en 
miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas. 

Efter en inledande markanvisningstävling genomgick förslaget så stora förändringar att det 
beslutades om ett gestaltningsprogram för att förtydliga och åskådliggöra en målbild för det 
fortsatta planarbetet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 15 december 2015 att 
godkänna gestaltningsprogram för Spekeröds Handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 

Detaljplanen för Spekeröds handelsområde var ute på granskning i början av 2017. Dock 
gjorde förvaltningen 2018 en bedömning att planförslaget hade ändrats så mycket att det bör 
skickas ut på förnyad granskning och kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2020 att 
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skicka ut detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 med flera, på förnyad 
granskning enligt Plan- och Bygglag (2010:900) 5 kap 25§. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas av exploatören genom plankostnadsavtal. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i allt planarbete.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Utifrån Agenda 2030 och mål 12 hållbar konsumtion och produktion kan ett handelsområde i 
Spekeröd ge ökad sysselsättning samt närhet till de områden i Stenungsund som exploateras 
för bostäder. Samtidigt behöver värdet av hållbara städer och samhällen, påverkan av 
ekosystem och miljö tas in i det fortsatta planarbetet för bedömningar utifrån Agenda 2030.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger  
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se  

 

mailto:Anders.hulterstrom@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/603
2021-09-30

 
Jessica Andersson Till kommunstyrelsen 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Ny planstart för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, del av Kyrkeby 4:2 med flera 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ny planstart för Detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 med flera. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande 
enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Planarbetet kan startas när planavtal finns undertecknat. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekat i kommunens översiktsplan för 
bostadsbebyggelse. Ett planprogram togs fram för planområdet redan 2007. Syftet med 
Detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder samt 
förskola på Kvarnhöjden.  

Kommunfullmäktige beslutade den 10 oktober 2019 att anta detaljplanen som, efter 
överklagan från boende i intilliggande fritidshusområde, upphävdes av Mark och 
miljööverdomstolen 20 maj 2021. För att kunna återstarta detaljplanearbetet enligt aktuell 
lagstiftning och rekommendationer föreslås beslut om ny planstart.  
 
Beskrivning av ärendet 

Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig kollektivtrafik och 
service. Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens 
översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse.  

Syftet med Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 med flera är att 
pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 bostäder samt förskola på 
Kvarnhöjden.  

Redan 2007 togs ett planprogram fram för Kvarnhöjdenområdet, beslut om planstart 
fattades den 31 maj 2011. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna 
samrådshandlingarna 10 december 2013 och beslutade att ställa ut detaljplanen den 8 mars 
2016. Detaljplanen ställdes ut under sommaren 2018. Kommunfullmäktige beslutade den 
10 oktober 2019 att anta detaljplanen som, efter överklagan från boende i intilliggande 
fritidshusområde, upphävdes av Mark och miljööverdomstolen den 20 maj 2021. För att 
kunna återstarta detaljplanearbetet enligt aktuell lagstiftning och rekommendationer 
föreslås beslut om ny planstart.  
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Planområdet omfattar Kyrkeby 4:2, där Peab Markutveckling AB tecknat köpekontrakt 
med privata fastighetsägare, samt Kyrkeby 3:34 som ägs av kommunen. För att säkerställa 
att byggnationen anpassas utifrån dagens förhållanden krävs en ny översyn av området. 
Viktiga frågor som behöver hanteras i fortsatt arbete är byggnaders placering och höjder 
med hänsyn till befintliga förhållanden såsom bebyggelse, kulturmiljö, naturvärde och 
rödlistade arter m.m. 
 
I samband med ny planstart behöver nytt plankostnadsavtal tecknas. 
 
Detaljplanen bedöms fortsatt innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet bekostas genom plankostnadsavtal mellan Exploatören och Kommunen (i 
egenskap av fastighetsägare/delexploatör). Kostnaderna fördelas efter Parternas nytta av 
planen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Planarbetet medför inga direkta konsekvenser för barn utöver att barnperspektivet alltid 
beaktas i allt planarbete. Byggandet av ett antal bostäder medför att man bland annat tittar på 
säkra gång- och cykelvägar, säker skolväg och plats för lek och rörelse. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Utifrån de globala målen i Agenda 2030 behöver planläggningen ske så att Kvarnhöjdens 
naturnära läge tas tillvara och på så sätt kan gynna mål 3, god hälsa och välbefinnande. Vidare 
är det främst värdet av hållbara städer och samhällen, påverkan av ekosystem och miljö som 
tas in i fortsatt planarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 
Översiktskarta planärenden Jörlanda 2021-10-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Exploatering 
 
Beslut skickas till 
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Jessica.andersson2@stenungsund.se 
Emelia.antonsson@peab.se 
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2021-07-12

 
Fabiana Tomé Till kommunfullmäktige 
Planarkitekt 
 
 
Granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för Kyrkeby 3:33 
och 3:34, Jörlandaskolan  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med Plan-och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheterna Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 
3:34. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det 
idag saknas tillräckliga utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i 
framtiden. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen drivs 
med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 september och 24 september 2020. Total 17 
yttrande inkom. Kompletterande utredningar avseende geoteknik, dagvatten och skyfall, trafik 
och buller samt mindre ändringar av byggrätten arbetades in i planförslaget som ställdes ut på 
granskning mellan 3 juni och 24 juni 2021. Totalt 11 yttranden inkom i granskningen. Efter 
granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. Detaljplanens syfte är att pröva 
möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckliga utrymme för 
undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Skolans utbyggnad behöver  
vara i anslutning till den befintliga byggnaden på grund av funktions- och 
trafiksäkerhetsmässiga skäl.  
 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som 
ligger mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs 
av fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar 
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planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). 
Norrut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse.  
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen, dels av gräsmark i den 
södra delen av området. I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en 
hällristning. En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med 
fornminnet. I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är ett 
biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet. Planområdet ligger inom ett 
villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 300 meter finns Jörlanda kyrka och på andra 
sidan av väg 574 (Bagarevägen) finns det ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr 
om planområdet i anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en 
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet. På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder 
om Jörlandaskolan har stått tillfälliga moduler med klassrum som hade ett tidsbegränsat 
bygglov som gick ut maj 2021.  
 
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett till två plan med 
tillhörande ytor för lek, parkering, angöring för leverans, samt idrottshall.  
Skolan planeras i anslutnings till de befintliga byggnader och där befintliga träd och 
vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt i barnens miljö. Placering och 
utformning av skolbyggnader samt kring ytor sker på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapets karaktär och topografi. Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med 
hänsyn till de befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärkas. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP2020:s intentioner samt i linje 
med Stenungsunds kommuns vision och målsättning för skolor. 
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Detaljplanens genomförande bedöms av kommun och länsstyrelse inte innebära betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av 
miljöpåverkan genomfördes den 17 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 § 259 att skicka ut planförslaget på samråd i 
enlighet med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt att godkänna 
undersökningssamrådet. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 och 24 september 2020. 
17 yttranden inkom från myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med 
synpunkter. Dessa besvarades i en samrådsredogörelse. Med anledning av synpunkter som 
framförts i samrådet fördjupades planförslaget med avseende skyfalls-och dagvattenhantering; 
geoteknik; buller; trafik samt även vissa ändringar avseende bebyggelsens omfattning, 
utformning och administrativa bestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 § 174 att godkänna samrådsredogörelsen, 
upprätta granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med 
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.  
Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 juni och 24 juni 2021. 11 yttranden inkom från 
myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med synpunkter. Dessa 
besvarades i ett granskningsutlåtande.  
Efter granskningen mindre ändringar utförts i planhandlingarna. 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal (2019-03-11).  
Stenungsunds kommun svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, 
anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsreglering samt kostnader enligt 
plankostnadsavtalet. Det kommer att behöva byggas ut en förbättrad gång- och cykelväg. 
Utredningar av förutsättningar och kostnader pågår. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för skolor. Arbetet med 
den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut idag och de förutsättningar som finns för 
att uppnå en bra skolmiljö. En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 
5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och ge dem 
inflytande i planeringen. Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som 
bedöms positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är några av de 
punkter som elevernas har uttryckt som förslag på förbättringar. 
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 BAKGRUND  
 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en utbyggnad av 
Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning 
och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Den gällande 
byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket 
föranleder att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och 
tillgodose skolans behov. 
 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i 
”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 574 (statligt vägnät) och E6. 
Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster 
avgränsas planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster 
av väg 574 (Bagarevägen). Norrut avgränsas planområdet av  
befintlig bebyggelse. 
 

Fig 1: Översiktskarta  Fig 2: Översiktskarta med planområdet 
 

Fastighetsägare 
De aktuella fastigheterna som berörs är Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 
3:34 som alla ägs av Stenungsunds kommun. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Politiskt ställningstagande 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2005-05-11 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplaner för 
förskola i anslutning till Jörlandaskolan samt kontorsbyggnad i anslutning 
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till Svenska kyrkans församlingshem i Jörlanda, samt att sända ut 
planförslaget för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen. 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden varade från den 24 mars 2006 
till och med den 21 april 2006. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan.  
 
Den 2019-02-18 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltning i uppdrag 
att påbörja arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget 
på samråd i enlighet med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt 
att godkänna undersökningssamrådet. Detaljplanen var ute på samråd 
mellan den 3 och 24 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna 
samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar och skicka ut 
planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap. 18 §. Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 och 24 juni 2021. 
 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
 
Planer, bygglov och riktlinjer 
Översiktsplan 
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020 -12 -17 och vann 
laga kraft 2021-01-15. I ÖP 2020 anges det att i Jörlanda centrum 
finns bland annat Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera förskolor, 
livsmedelsbutik, restauranger och bageri. Vidare anges det att 
centrumutveckling bör ske genom förtätning och omvandling. Planen bedöms 
vara i linje med ÖP:s intentioner. 
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Fig. 3: Utsnitt ur översiktsplan för Stenungsunds kommun, Jörlanda (ÖP 2020) 
 
Fördjupad översiktsplan Jörlanda 
I gällande fördjupad översiktsplan Jörlanda som antogs maj 1994 anges 
det som mål att utrymme skall reserveras för ny- eller tillbyggnad med 
ytterligare en låg-och mellanstadieparallell. Planen bedöms vara i linje med 
FÖP:s intentioner. 
 
Detaljplaneprogram för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden har varat från den 24 mars 
2006 till och med den 21 april 2006. 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan. Detaljplaneprogrammet undersökte dels 
om möjligheten att i anslutning till Jörlandaskolan bygga en förskola med 
fyra avdelningar och dels om möjligheten att uppföra en ny kontors- och 
personalbyggnad för Svenska kyrkans behov. Dessutom hade programmet 
som syfte att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och 
erfarenheter från de berörda. 
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet ligger inom byggnadsplan nr 02 för Jörlanda Stationssamhälle 
(1959) för område medger allmänt ändamål men med begränsad omfattning. 
Söder om Jörlandaskolan medger byggnadsplanen för allmän plats, ”park” 
där det fanns ett tidsbegränsat bygglov som var giltigt till maj 2021. 
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Figur 4. Utsnitt ur byggnadsplan nr 02 Jörlanda Stationssamhälle 
 
Planområdet angränsar till Stadsplanen nr 67 i nordväst. 

Figur 5. Utsnitt ur stadsplanen nr 67 Jörlanda Kyrkeby 
 



 12 

Planområdet angränsar också till byggnadsplan nr 24 i sydost och 
byggnadsplan nr 25 i norr. I väster angränsar planområdet till detaljplan nr 
320, se figur 6.  

Figur 6. Utsnitt ur kartportalen som visar gällande detaljplaner i området och 
detaljplaneområdet markerat i blått, https://kartportalen.stenungsund.se (2021-05-03) 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
MARKANVÄNDNING 
 
Mark och natur 
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen och 
dels av gräsmark i den södra delen av området.   
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Figur 7. Norra delen av planområdet. 
 
Gräsmarken används inte i dagsläget och är av begränsat odlings- och 
bruksvärde till förmån för skolans utbyggnad enligt kap 3 kap 4§ 
miljöbalken. Skolans utbyggnad behöver vara i anslutning till den befintliga 
byggnaden på grund av funktions-och trafiksäkerhetsmässiga skäl.  
 

 
Figur 8. Södra delen av planområdet. 
 
I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en hällristning 
med RAÄ-nummer: Jörlanda 46:1.  
 
En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med 
fornminnet. Åkerholmar är biotopskyddade enligt miljöbalken 7 kap 11 §.  
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Figur 9. Åkerholme.  https://kartportalen.stenungsund.se (2021-02-04) 
 
Detaljplanen tar hänsyn till åkerholmen och fornminnet genom att behålla 
ett avstånd mellan bebyggelse och åkerholmen vilket gör fortsatt skötsel av 
ytan kring åkerholmen möjlig.  
 
Detaljplanen bedöms inte ha inverkan på åkerholmens naturvärden då det 
fortfarande är möjligt att upprätthålla skötseln av marken runt omkring. 
Avståndet mellan åkerholmen och planerad bebyggelse uppskattas till 30 
meter, då ett skyddsavstånd av 40 meter tas mellan fornminnet och den 
planerade bebyggelsen. 
 
I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är 
ett biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet.  
 
Planområdet präglas av en höjdskillnad om cirka 6 meter med högsta 
punkt i väst och lägsta punkt i sydost. Inom områdets östra del ned mot 
bäcken varierar markytans lutning mellan ca 1:10 och ca 1:5 med lokala 
branta partier med lutning 1:3. Inom den sydvästra delen av området är 
marken relativt flack. 
 
Gräsmarken och en kantzon utmed vattendraget ska bevaras för att 
skydda växt-och djurlivet kring bäcken samt för att ge förutsättningar för att 
förstärka landskapsvärden och upplevelsen av kulturmiljön. Kantzonen 
kommer även att bidra till att rena och fördröja dagvatten. 
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Det finns rapporterade fynd av tre fladdermusarter i närområdet och med tanke 
på att lövskogsklädda trädridåer utmed vattendrag är en viktig miljö för 
fladdermöss bör det även bevaras av detta skäl. 
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att 
ljuset riktas bort från trädridån. 
 
Befintliga träd i anslutning till skolan bevaras för skuggning och andra 
ekosystemtjänster samt att nya träd och buskar planteras för att bidra till 
platsens kvalité.  
 
Bebyggelse 
Planområdet ligger inom ett villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 
300 meter, finns Jörlanda kyrka och på andra sidan av Bagarevägen finns det 
ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr om planområdet i 
anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en 
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet.  
På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder om Jörlandaskolan har stått tillfälliga 
moduler med klassrum som hade ett tidsbegränsat bygglov som gick ut maj 
2021.  
 

 
Figur 10. Jörlanda skola och tillfälliga moduler. 
 
Planförslag 
Skolutbyggnad och utemiljö 
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett 
till två plan med tillhörande ytor för lek, bollplan, parkering, angöring för 
leverans, samt idrottshall.  
 
Skolan planeras i anslutning till de befintliga byggnaderna och där 
befintliga träd och vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt 
i barnens miljö. Placering och utformning av skolbyggnader samt kring ytor 
skall ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapets karaktär 
och topografi.  
Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med hänsyn till de 
befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärks. 
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Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits 
skolverksamheten tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som 
detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella 
fastigheterna omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
 
Även om det inte finns några bindande riktlinjer för hur stor friyta som 
behövs för att säkerställa en god skolmiljö, beräknas det vanligtvis efter 
Boverkets rekommendation till 30 kvadratmeter per elev, där minst 3000 
kvadratmeter friyta är sammanhängande lekyta.  
Boverkets rekommendationer påpekar också att i bedömningen av storlek 
och kvalitéer på friytor även kan ingå tillgång på och tillgänglighet till 
närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner, 
idrottsplaner, bad och naturområden. 
 
Friytor varierar i olika kommuner och i olika skolor beroende på områdets 
och stadens förutsättningar. Stockholms Stad hade år 2017 den allra 
minsta ytan per elev i grundskolorna med 14,9 kvadratmeter enligt rapport 
från Statiska Centralbyrån (SCB, 2018).  
Göteborgs Stad uppmärksammades också i rapporten som en av de större 
tätorter som hade mindre friyta per elev. Göteborgs stads har sedan 2014 
som mål att erbjuda 20 kvadratmeter friyta per elev för årskurs F-3 och 15 
kvadratmeter per elev för årskurs 4-9.   
 
Riktmärke för inomhusyta (LOA) varierar också i olika kommuner där till 
exempel Göteborgs Stad räknar med 10 kvadratmeter per elev exklusive 
idrott och Stockholms Stad anger för grundskola ett riktvärde om 10 
kvadratmeter per elev inklusive idrott.  
 
Stenungsunds kommun utgår från ett schablonvärde i form av bruksarea 
(BRA) av 12 kvadratmeter per elev för skollokaler exklusive idrott och har i 
dagsläget inga riktlinjer eller målsättningar för friyta per elev och det 
anpassas efter fall till fall. 
 
En skolbyggnad som rymmer 525 elever beräknas då till ca 5 250–6 300 
kvadratmeter LOA respektive BRA exklusive idrott och till ca  
10 500–16 000 kvadratmeter friyta.  
 
Planförslaget möjliggör 8 500 kvadratmeter bruttoarea (inklusive idrott) och 
6 500 kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär att förslaget möjliggör ca 
12 000 kvadratmeter friyta som motsvarar ett maximumantal av cirka 16 
kvadratmeter bruttoarea per elev (inklusive idrott) samt ett minimumantal 
av cirka 23 kvadratmeter friyta per elev.  
Om idrottsytan exkluderas från beräkningen möjliggör planförslaget cirka 
13 kvadratmeter bruttoarea per elev. 
 
Gräsmarken och vegetationskanten som sparas efter bäcken medför 
många värden på platsen i form av ekosystemtjänster samt rumsliga 
värden som skolan kan dra nytta av.  
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Träd och vegetation bevaras för skuggning av gård och byggnadskropp 
samt nya träd och buskar planteras för att bidra till att höja platsens kvalité. 
Vuxna träd i stadsmiljö hjälper, bland annat, med att syresätta omgivande 
luft, att rena luften från partiklar och att omhänderta dagvatten. 
 
Även för buller spelar träd och grönska stor roll i människans upplevelse av 
sin närmiljö. Planförslaget tar tillräckligt avstånd från Bagarevägen för att 
säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. Parkeringsytor samt 
angöringsytor för leverans planeras anslutas från den.  
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Personalparkering, korttidsparkering för hämtning och 
lämning av barn anordnas i den sydvästra delen av planområdet. 
Cykelparkering med skärmtak, anordnas i anslutning till skolentréer  
och cykelväg. 
 
ILLUSTRATION 
 
 

 
 
Figur 11. Utsnitt ur illustrationskarta tillhörande planförslaget som visar möjligt förslag 
till utformning. 
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PLANBESTÄMMELSER  
 
 

 

 
Figur 12. Plankarta tillhörande planförslaget. 
 
 
Planförslaget innebär följande bestämmelser: 
 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 
_Användning S Skola 

 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 
 
_ Bestämmelse om största bruttoarea i m², e1 8500  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 16 kvadratmeter bruttoarea per 
elev (inklusive idrott). 
 
_ Bestämmelse om största byggnadsarea i m², e2 6500 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 23 kvadratmeter friyta per elev. 
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Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
_ Bestämmelse endast komplementbyggnad får placeras 

 
Bestämmelsen syftar till att följa den befintliga kvarterstrukturen i området. 
Bestämmelsen syftar också till att huvudbyggnad tar tillräckligt avstånd från 
Bagarevägen för att säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. 
 
_ Bestämmelse om högsta byggnadshöjd i meter, 9 

  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra skolbyggnad i ett till två plan samt 
idrottshall.  
 
_ Bestämmelse om takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen, 
0–45 

 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra olika takutformningar och 
taklutningar som kan vara beroende av olika typer av taktäckningsmaterial 
eller beläggning som t.ex gröna tak.  
 
Utformning 
_ Bestämmelse om fasad ska utformas av trä eller tegel., f1 
Bestämmelsen syftar till att ny bebyggelse ska kunna anpassas till de 
befintliga byggnaderna. 
 
Utförande 
_ Bestämmelse om endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras 
Bestämmelsen syftar till att begränsa andelen framtida hårdgjorda ytor 
inom planområdet. 
 
Markens anordnande och vegetation 
_ Bestämmelse om markens höjd får inte ändras mer än +-0,5m, n1 
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken och 
möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av dike 
eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med 
den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning för att 
hantera skyfall. 
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_ Bestämmelse om träden får endast fällas om de är sjuka eller utgör 
en säkerhetsrisk, n2 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
 
_ Bestämmelse om vegetation och markskikt får ej skadas eller tas 
bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. 
Marklov krävs för utfyllnad, schaktning och plantering., n3 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
Bestämmelsen syftar också till att begränsa belastningen på marken och 
att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin 
inom egenskapsområdet. 
 
_ Bestämmelse om marken får inte användas för parkering, n4  
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
Skydd mot störningar 
_ Bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med 
en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
_ Bestämmelsen om genomförandetiden är 5 år  
Bestämmelsen syftar till att ge en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
 
 
Plankarta är utformad med bestämmelsekatalog:  
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20180801 
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DAGSLJUS 
Att säkerställa att planförslaget möjliggör en god tillgång till dagsljus är en 
viktig fråga i den här detaljplanen.  
I Sverige finns idag olika krav på dagsljus, dels i Boverkets byggregler 
(BBR) avsnitt 6:332 Dagsljus och dels i Arbetsmiljöföreskrifter AFS 2009:2 
Arbetsplatsutformning.  
 
Dagsljus, som motiveras i AFS 2009:2 Till 9 § och här citeras, har förutom 
som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet 
genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och 
årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets 
och föremålens skiftningar i färg och form. 
 
Dagsljus är ett brett forskningsämne som utforskas inom olika discipliner 
som till exempel arkitektur, byggnadsfysik, medicin och psykologi, bland 
andra. Inom arkitektur och byggnadsfysik har olika forskningsstudier 
runtom i världen påpekat hur viktigt dagsljuset är i skolbyggnader för det 
har visat sig påverka barnens inlärningsmöjligheter och beteende. Detta 
påvisas, bland annat, i en forskningsstudie genomförd av Heschong et al. 
(2002) där det jämförs olika byggnader i olika delar av USA. I studien hade 
byggnaderna med större dagsljustillgång en konsistent effekt på elevernas 
prestation och beteende.  
 
I detaljplaner görs oftast solstudier för att undersöka hur planförslaget 
påverkar sin närmiljö avseende oplanerade skuggor. Enligt Citylab, som är 
ett certifieringssystem för stadsbyggnadsprocesser, kan en solstudie ge en 
preliminär indikation på sannolikheten att byggnaden kommer att uppfylla 
BBRs dagsljuskrav invändigt genom att studera mängden dagsljus som en 
byggnads fasad har. 
 
Planförslaget har därför studerats i både plan och i axonometriska vyer för 
att säkerställa att tillräckligt med dagsljus uppnås på fasaderna. Studierna 
visar också hur utomhusytor som är avsedda för lek nås av solljus och 
vilka platser som erbjuder skugga under olika årstider.  
Solstudierna kan också användas vid bedömning av lämpliga takytor för 
anläggning av solceller för energiproduktion. Resultatet av studierna 
presenteras i figurer nedan. 
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Mars kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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Juni kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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September kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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BARNPERSPEKTIV 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. 
En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 5 för att 
så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och 
ge dem inflyttande i planeringen med hänsyn till barnkonventionen  
artikel 12. Resultatet av workshopen sammanfattas i figur nedan. 
  

Figur 13. Workshop med elever i årskurs 5, skol-och fritidsvägar, resultatkarta. 
 
Workshopen som genomfördes är baserad i metoden barnkartor i GIS 
(Nordin, Berglund, 2017) som innebär att barnen blir tillfrågade om sin 
användning av utemiljön och får möjlighet att lämna synpunkter i en form 
som ska fungera både för barnen och för de mottagande planerarna.  
 
En analog karta var mediet för kommunikationen. Elever blev tillfrågade att 
rita in de vägar som de använde till och från skola samt på sin fritid.  De 
blev också tillfrågade om vilka förbättringar de skulle uppskatta i sin 
utemiljö samt vilka platser de gillar eller ogillar att vara i.  
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Workshopen förväntades att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter 
samt att öka underlaget för detaljplanen med barnens expertlokala 
kännedom. Workshopen tog en timme och återkoppling har skett efter 
samrådet. Deltagande var frivilligt, anonymt och med föräldrarnas 
medgivande. Totalt 31 elever deltog i aktiviteten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Workshop med elever i årskurs 5, sammanfattning av förslag 
 på förbättringar 
 
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är 
några av de punkter som elevernas har uttryckt som förslag  
på förbättringar, se figur ovan. 
 
TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION 
En trafikutredning och ett trafikförslag har tagits fram som utgör underlag 
för detaljplanen.  
I trafikförslaget hanteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid väg 
574, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering. 
Vid en skola är det särskilt viktigt att beakta barnens perspektiv eftersom 
de är den primära målgruppen för exploateringen. 
 
Gång- och cykel 
Befintlig gång- och cykelväg finns längs väg Lv 634 /574 upp mot 
Stenungsunds centrum. Inom Jörlandaområdet är befintlig gång- och 
cykelväg mer begränsad och sporadisk. I ÖP 2020 är området väster om 
planområdet reserverat för bostadsbebyggelse. Gång- och cykelvägen ska 
säkras så att den kan koppla ihop området med den östra delen av Jörlanda 
och skolområdet. Enligt cykelplan 2016 föreslås gång- och cykelbanan längs 
Lv 547 (Bagarevägen) mellan Jörlandavägen och Capellavägen. Även 
tidigare föreslås i kommunens trafiksäkerhetsplan (2012) att den befintliga 
gångvägen längs Bagarevägen breddas till gång- och cykelväg och till vilken 
förbipasserade GC-banor från skolan kommer att kunna anslutas.  
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Planförslaget 
Förslaget syftar till att främja förutsättningarna till trygga gång- och 
cykelvägar till och från området för att i högre grad bidra till att 
biltransporterna inte ökar samt att trafiksäkerheten i området förbättras.  
Detaljplanen har därför tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs 
vid den östra sidan av vägen för att underlätta framkomligheten till skolan.  
Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns möjlighet att en gång 
och cykelväg anläggs i anslutning till skolan längs väg 574. 
 
 
 

 
 
Figur 15. Sektionskiss över gång-och cykelväg i anslutning till planområdet  
 
Möjligheten till gång- och cykelvägen ses som en tillgång för allmänheten 
och därför föreslås det i anslutning till planområdet.  
Väghållare för väg 574 är trafikverket och den framtida cykelvägen kommer 
att hanteras i ett separat projekt, troligtvis kommer den att planläggas med 
hjälp av vägplan. 
 
Kollektivtrafik 
Den lokala hållplatsen är direkt ansluten till Jörlandaskolan. Hållplatsen 
Jörlandaskolan trafikeras av sex olika lokalbusslinjer. Dessa busslinjer går 
endast under skoltid. Det finns även en hållplats söder om planområdet, 
Jörlanda Kyrka, och ett regionalhållplatsläge, Jörlanda, som är beläget i 
korsningen vid väg 574 och väg 634 som trafikeras av busslinjen 
Stenungsunds express. 
 
Planförslaget 
Inga förändringar på befintliga lokala hållplatser tillkommer med detaljplanen 
däremot har utformningen av busslinga i anslutning till skolan studerats 
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och anläggs i planområdets nordvästra del. 
 
Trafik och Parkering 
Tillfartsvägen till Jörlandaskolan sker från väg 574. Angöringsytor för 
av- och påstigning av bussar samt leverans anordnas från tillfarten. 
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Trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass II är förbjudna på ovan 
nämnda angöringsyta därför blir resterande motordrivna fordon hänvisade 
via Jörlandavägen i stället.  
Tillfartsvägen till fastigheten 3:34 där det fanns tillfälliga moduler sker 
också från väg 574 fast 100 meter söderut. Intill in- och utfarten till 
fastigheten 3:34 är vägen avsmalnad så endast ett fordon i taget kan 
passera, för att säkerställa hastigheten i området, då högsta tillåtna 
hastighet under skoltid är 30 kilometer i timmen. 
Parkeringsplatser för skolan ligger vid Jörlandagården som ligger norr om 
planområdet. Dessa parkeringsplatser tillhör inte kommunen utan hyrs in. 
Parkeringsplatser för fastigheten 3:34 finns i anslutning till tillfartsvägen. 
 
Planförslaget 
Planförslaget innebär en flyttning av tillfartsvägen till fastigheten 3:34 ca 45 
meter söderut. 
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Lastplatsen ligger i anslutning till slingan för bussen och är 
designad så backning ska kunna gå att undvika. Personalparkering och 
korttidsparkering för hämtning och lämning av barn anordnas i planområdets 
sydvästra del. Cykelparkering med skärmtak anordnas i anslutning till 
skolentréer och cykelväg. 
 

 

Figur 16. Sigma, utsnitt ur trafikutredningsförslag. 
 
Placeringen av byggnaderna har justerats efter att trafikutredningen har 
levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat. 
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Trafikalstring 
Väg 574 (Bagarevägen) har enligt trafikverkets mätning (Trafikia, 2019) 3114 
fordon per dygn, varav 6 % var tung trafik.  
 
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar tas 
med som förutsättning i denna detaljplan.  
 
Kända exploateringar är detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl. som medför ett trafiktillskott via 
Ranehedsvägen samt detaljplan för Kyrkeby 3:15 som medför ett 
trafiktillskott via väg 574 (Bagarevägen). 
 
Trafiktillskottet från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15 
har analyserats med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen (WSP, 2018). 
 
Antal bilresor från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15, 
exklusive nyttotrafik, bedömdes utifrån modellen bli 581 bilresor per dygn. I 
modellen uppskattades det att de 581 bilresorna gav upphov till 428 bilar 
(ÅDT). 
I siffrorna ovan är inte nyttotrafiken medräknad. Nyttotrafiken (leveranser och 
besök) utgör ungefär 15% av den totala biltrafiken för detaljplanen för 
Kyrkeby 3:15, vilket ger en bilalstring på 10 fordon/dygn. 
Nyttotrafiken för detaljplanen för Jörlandaskolan utgör ungefär 5 % av den 
totala biltrafiken, vilket ger en bilalstring på 19 fordon/dygn. 
 
Den totala trafikalstring för detaljplanen Kyrkeby 3:15 och Jörlandaskolan 
antas då till 457 bilar (ÅDT).  
 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen. Utredningen visade att trafiken på Ranehedsvägen skulle 
öka med cirka 460 ÅDT enligt antagandet 1 som bedömdes rimligaste utav 
de tre antaganden som analyserades. 
 
Resultaten visar att trafik på väg 574 antas öka med cirka 917 bilar (ÅDT) 
som utgör en ökning på cirka 30% från nuvarande trafik.  
 
Detaljplaneförslaget för Jörlandaskolan står för en ökning av 388 
fordon/dygn inklusive nyttotrafik som motsvarar en ökning på cirka 12% från 
nuvarande trafik. 
 
Planförslaget innebär att trafiken till planområdet ökar men inte i en sådan 
omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo (2019-11-11, Reviderad 
2021-08-30) som gör underlag för släntstabiliteten, grundläggnings 
förutsättningar samt eventuell förekomst av markradon i planområdet.  
 

 
Utredningen föreslår en maximal belastning på marken av 20 kilopascal 
(redovisad i grön), 10 kilopascal (redovisad i orange) och 0 kilopascal 
(redovisad i röd) i olika delar av planområdet. 
Detaljplanen har infört olika ”n” bestämmelser om markens anordnande 
och vegetation samt bestämmelsen om bebyggandets omfattning (marken 
får inte förses med byggnad) som begränsar belastningen på marken i 
dessa områden. 
 
Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n1 (markens höjd 
får inte ändras mer en +-0,5m) syftar till att begränsa belastningen på 
marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i 
form av dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är 
förenligt med den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning 
för att hantera skyfall. 
 
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och 
olika fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt. 
Utloppen för dagvattnet behöver erosionsskyddas, vilket är normalt 
förfarande. 
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Grundläggning 
Det framgår av utredningen att leran inte kan påföras den belastning som 
den planerade bebyggelsen bedöms orsaka och därför föreslås att 
grundläggning sker med pålar och/eller plintar på berg. 
Vid detaljprojektering skall bedömningar av åtgärder erfordras av 
sättningsskäl for planerad nivåsättning. 
 
Radon 
I radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska 
Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde som liggande 
inom normal radonmark.  
 
Enligt den markteknisktundersökningen som gjordes för den aktuella 
detaljplanen har radiumhalten uppmätts till mellan ca 30 och ca 44 Bq/kg.  
Med ledning av de uppmätta nivåerna och att jordlagren utgörs av 
lera/torrskorpslera har marken klassats mellan lågradonmark och 
normalradonmark enligt BFR R85:1988. Normalradonmark bedöms gälla 
for områden med tunna jordlager. 
 
Om marken inom planområdet klassas som normalradonmark, innebär det 
att grundläggning ska ske med ett radonskyddande utförande. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
En VA-och dagvattenutredning har tagits fram av WSP (2020-05-13, 
Reviderad 2021-03-30) som visar avrinningsområden och föreslagna 
åtgärder. Syftet med utredningen är att säkerställa VA-och 
dagvattensystemets kapacitet för ett ökat kapacitetsbehov av vatten och 
avlopp samt en ökad andel hårdgjord yta.  Planförslaget har även tagit 
hänsyn till rening av dagvattnet för att inte försämra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten Jörlandaån. 
 
Dricks-och spillvatten  
 
Befintligt system 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och 
försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av två serviser för 
dricksvatten och spillvatten, en i den norra delen av fastigheten och en i den 
södra delen. Den södra anslutningen upprättades troligtvis i samband med 
etablering av de moduler som stått med tidsbegränsat bygglov fram till  
maj 2021.  
Idag finns begränsningar i vattentillgång i de delar som försörjs av 
Stenungsunds vattenverk. Det finns även begränsningar i ledningssystem, 
pumpstationer och reningsverk för spillvatten. På sikt kommer tillgången på 
dricksvatten öka genom leverans från Kungälvs vattenverk och åtgärder 
kommer utföras på spillvattenanläggningen för att ge utrymme för större 
mängder spillvatten.  
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Planförslaget 
Beräkningar visat att vattentrycket i förbindelsepunkten behöver vara minst 
24,5 metervattenpelare för att erhålla godkänt vattentryck vid högsta 
tappställe. Enligt den dricksvattenmodell som finns tillgänglig överskrider 
vattentrycket vid förbindelsepunkten denna nivå och trycknivåerna bedöms 
därmed tillräckliga för den planerade exploateringen.  
 
Dricksvattenmodellen visar att anläggningen kommer klara det ökade 
kapacitetsbehovet som en fullt utbyggd skola medger utan att åtgärder 
behöver utföras på befintligt ledningsnät. Anslutande vattenledning i 
Novavägen är emellertid en gjutjärnsledning som bedöms vara i sämre skick 
enligt VA-huvudansvarig. Denna ledning kan eventuellt behöva 
bytas/renoveras. Utredningen föreslår att befintliga serviser används för de 
nya skolbyggnaderna. Servisernas status behöver dock kontrolleras. 
 
Enligt spillvattenmodellen, bedöms även spillvattenanläggningen, ha tillräcklig 
kapacitet för att klara den ökade belastning som planförslaget innebär. VA-
utredningen föreslår att både den norra och den södra anslutningen används 
för att kunna ansluta byggnaderna med självfall och därmed inte behöva 
pumpa spillvattnet från de lägre delarna av planområdet.  
I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. 
Diskussion gällande kompletterande brandposter rekommenderas i samband 
med renovering av befintlig drickvattenledning.  
 
Dagvatten 
 
Befintligt system  
Dagvatten avleds idag dels via fastighetens befintliga ledningsnät för 
dagvatten till en bäck som följer planområdets östra och sydöstra gräns. I 
planområdets södra del som idag utgörs av gräsmark saknas ledningsnät och 
då avrinner dagvatten naturligt till bäcken. Bäcken mynnar i Jörlandaån som 
är recipient för dagvattnet. Slutlig recipient är Hake Fjord. 
 
Jörlandaån är en vattenförekomst med statusklassning ekologisk status 
måttlig och kemisk status ej god i VISS (Vatten Informations System 
Sverige).   
Jörlanda ån ska uppnå god ekologisk status till 2027 vilket är 
miljökvalitetsnormen för vattnet. 
Jörlandaån är 12 km lång med ett avrinningsområde på 3 880 ha. Aktuellt 
planområde utgör lite mindre än 0,08 % av hela avrinningsområdet.  
 
Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på 
att vattendraget påverkas av tillförsel av näringsämnen (totalfosfor) och 
därmed sker övergödning. Statusen avseende näringsämnen har gått från 
måttlig till otillfredsställande vilket beror på ökade halter av totalfosfor men 
även p.g.a. nytt underlag för att beräkna referensvärden. Vattendraget är 
även påverkat av försurning men kalkning sker vilket gynnar bottenfauna 
och förbättrar PH-värdet. Status gällande fisk är även god.  
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När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade 
difenyletrar (PBDE) högre än gränsvärdena. Halterna av båda dessa 
ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och kvicksilver 
överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall 
och långväga lufttransporter. Undantag (beträffande kemisk status) gäller 
för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa anses p.g.a. sin omfattning 
och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.  
 
Bland påverkanskällor avseende fosfor nämns att jordbruk och enskilda 
avlopp innebär en betydande påverkan. Transport och infrastruktur i 
avrinningsområdet innebär en betydande påverkan på avrinnande 
dagvatten. Ämnen/ämnesgrupper som förekommer i dagvatten från dessa 
källor är PAH:er och metaller som koppar, zink, bly och kadmium. 
Jörlandaån passeras bl. a av Europaväg 6 ca 1 km sydost  
om planområdet.  
 
Atmosfärisk deposition är även en påverkanskälla. Detta leder till att 
kvicksilver och PBDE sprids. Vattendraget påverkas även av atmosfärisk 
deposition från svavel- och kväveföreningar vilket leder till försurning. Om 
inte kalkning genomfördes skulle pH-värdet ligga lägre än referensvärdet 
enligt information i VISS.  
 
När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna 
av föroreningar som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att 
uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras 
i och med planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en 
försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå 
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både 
från nya och befintliga belastande ytor. 
 
Planförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. Även 
förväntat framtida varmare klimat leder till flödesökningar. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade 
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett 
framtida 10-årsregn fördröjs till motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn. 
Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 10 minuter och 
erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser totalt 
fördröjningsbehov för hela planområdet. Utredning föreslår att andelen 
framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet. Detaljplanen har också infört en 
bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med en 
sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
som syftar till att säkerställa att den nödvändiga magasinskapaciteten 
kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening 
av dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen 
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som 
når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, svackdiken och ett 
underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Denna fördröjnings och 
reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och 
fördröjningsåtgärd på befintligt dagvattensystem förbättrar situationen 
jämfört med dagens situation. 
 
Skyfall 
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 millimeter på en 
timme eller 1 millimeter per minut. Skyfall inträffar i regel sommartid när 
luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga 
luftlagren innan den slutligen tvärt faller till marken. 
Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar 
avrinningskoefficienterna. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har 
kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer 
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att 
rinna ytledes till lågpunkter i området. För det aktuella planområdet blir 
följden att dagvatten kommer att ansamlas vid 2 platser inne på 
befintligskolgård, se figur 18. I denna utredning har ett regn på 50 mm valts 
att studeras. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-årsregn. Studien 
har gjorts med verktyget Scalgo. 
 

 
Figur 18. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, ytliga rinnvägar och områden som 
riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn.  
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Bilden illustrerar att det är synnerligen viktigt att avvattningen från befintlig 
skolgård beaktas i det fortsatta arbetet med planen eftersom bräddningen 
från de instängda områdena vid extremnederbörd sker mot sydväst där 
den nya skolbyggnaden ska uppföras.  Nuvarande bräddningsväg blir 
därmed blockerad efter tillbyggnad. När det gäller framtida exploatering är 
det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga andra instängda 
områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att 
drabba befintlig bebyggelse. 
 
Skyfallsmodellering 
Befintlig situation 
Eftersom verktyget Scalgo inte tar hänsyn till ledningar och för att få en 
bättre bild över situationen framförallt inom skolgården, utfördes även 
modellering med hjälp av programvaran Mike Urban 2019.  
I modellen har ett klimatanpassat (klimatfaktor 1,25) 100 årsregn av typ 
CDS med en varaktighet på 6h använts för att modellera skyfallet. Därefter 
har maximala vattennivåer analyserats.  
Att beräkna flödet med CDS-regn till skillnad från blockregn innebär att 
regnförloppet blir mer precist analyserat. Jämfört med blockregn har CDS-
regnet en annan fördelning av regnvolymen med en intensivare topp och 
en längre intensitet före och efter denna topp. Alla varaktigheter är i CDS-
regnet inkluderade i ett regn inom ett givet intervall. I blockregnet beräknas 
ett medelvärde gällande intensitet för varje tiominutersperiod vilket är ett 
något mer förenklat sätt att  
beräkna nederbörd. 
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Figur 19. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för befintlig 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultatet visar att de simulerade vattennivåerna för befintlig situation inom 
skolgården vid ett klimatanpassat 100 årsregn med 6h varaktighet på de mest 
utsatta delarna stiger till 0,2-0,4m (cyanfärgade ytor) vilket ligger nära 
resultatet med verktyget Scalgo. I norra lågpunkten blir vattendjupet 0,2-0,4 m 
närmast befintlig dagvattenbrunn och 0,1-0,2 vid mörkblå ytor. Enligt den 
höjddata som används ligger marknivån närmast den större byggnaden på ca 
+16,1 m. På de mörkblå ytorna i norra lågpunkten skulle därmed vattendjupet 
stiga till ca +16,2-16,3 meter. Befintliga entréer ligger enligt uppgift från 
kommunen på nivån +16,27. 
 
Planförslaget 
Med den nya exploateringen stängs en av avrinningsvägarna och 
skyfallssituationen förvärras. För att simulera framtida situation har följande 
justeringar gjorts på modellen. 
Ytan uppdaterades med nya byggnader enligt planförslaget. 
Ledningsnätverket i modellen uppdaterades och justerades i enlighet med 
föreslagna nya dagvattenledningar. Dock medtogs inte den föreslagna 
markrännan i modellen. Markanvändning uppdaterades med 
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nya ytor från planförslaget. En lutning av markytan har skapats vid den 
framtida nya entrén för att visualisera en realistisk avrinning på västra sidan 
om den nya byggnaden. 
Vidare har tre mindre magasin skapats - två inne på den befintliga skolgården 
och ett mellan Bagarevägen och planområdet. Dessa magasin är en 
förenklad simulering av föreslagna växtbäddar. Magasinens volym är mindre i 
modellen än vad som föreslås i utredningen (115 m3). I övrigt är antagande 
och indata som för befintlig situation, 100 års klimatanpassat CDS-regn med 
6h varaktighet. 
 

 
Figur 20. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultaten från modelleringen visar att med föreslagna åtgärder blir den 
simulerade vattenutbredningen större i den södra lågpunkten inne på 
skolgården jämfört med befintlig situation. I södra lågpunkten där befintlig 
byggnad möter ny byggnad uppstår ett vattendjup på 0,2–0,3m vilket innebär 
att vattnet stiger till en höjd av +16,25–16,30 m där. 
Den norra lågpunkten på skolgården får vattendjup på ca 0,05–0,1 m som 
djupast, vilket innebär att vattnet stiger till en ungefärlig nivå på +16,2 m som 
högst. Modellen indikerar således att om dagvatten magasineras i växtbäddar 
på skolgården förbättras situationen. Avtappningen i ledningsnätet är dock 
för låg för att kunna undgå översvämning. För att ytterligare minska dessa 
vattennivåer skulle en åtgärd vara att öka dimensionen på befintlig 
avtappningsledning från 160 till 400 mm. Dock kan en sådan 
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åtgärd vara svår att åstadkomma eftersom befintlig avtappningsledning ligger 
under befintlig byggnad. 
I simuleringen har som ett alternativ en ny avtappningsledning simulerats. Ny 
ledning har en nordlig sträckning från den södra lågpunkten och lutar ca 10 
promille som visar att problemen med översvämning upphör, se figur 21. 
 

 
Figur 21. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation med uppdimensionerad avtappningsledning vid ett klimatanpassat 100-
årsregn. 
 
Planförslaget, sammanfattning av dagvattenutredningsförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjnings-och reningsåtgärder.  
 
Kommunen anser att fördröjningsvolymer ska baseras på att det 
dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 10-årsregn fördröjs till 
motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn enligt Publikation 110 (Svensk 
Vatten, 2016). Det motiveras med att området där detaljplanplanförslaget 
studeras är glest bebyggt. Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 
10 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser 
totalt fördröjningsbehov för hela planområdet. 
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Utredning föreslår att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet.  
 
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av 
dagvattnet.  För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. 
 
Föreslagen   huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden 
föroreningar som når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, 
svackdiken och underjordiska fördröjningsmagasin i makadam. Denna 
fördröjnings-och reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den 
ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras. 
 
På befintlig skolgård finns idag en risk för översvämning vid extremnederbörd.  
Den föreslagna exploateringen innebär en försämrad förmåga att hantera 
extrema flöden vid skyfall eftersom en evakueringsväg   för   ytavrinningen   
byggs   bort.   Inne   på   den   befintliga   skolgården   finns   idag 
dagvattenbrunnar och ett ledningsnät, men detta bedöms inte ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna avleda allt dagvatten vid extrema skyfall. Befintliga och 
nya byggnader riskerar därmed att skadas.   
 

 
Figur 22.  WSP, utsnitt ur dagvattenutredningsförslag. 
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Utredningen rekommenderar att två ytor för omhändertagande av 
skyfallsflöden samt en ny norrgående ytlig skyfallsled anläggs på befintlig 
skolgård. De två skyfallsytorna förses med nya norrgående ledningar. 
Skyfallsled anläggs med antingen ett smalt makadamdike med överliggande 
galler eller en stensatt ränna. Skyfallsled och skyfallsytor hanterar de 
dagvattenflöden som inte kan hanteras i befintligt ledningsnät. Om detta blir 
verklighet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att drabbas av 
översvämning vid extrem nederbörd. 
De flöden som genereras i på väster sida om byggnaden hanteras via 
växtbäddar och leds till föreslaget dike i planområdets södra del. Trafikverkets 
vägdike längs Bagarevägen får inget ökat flöde. 
Dagvattensituationen på befintlig skolgård förbättras både avseende skyfall 
och föroreningshalter tack vare föreslaget omhändertagande via växtbäddar, 
makadammagasin och ränna, alternativt större avtappningsledning. 
 
Det är viktigt att i samband med detaljprojektering säkerställa att området 
höjdsätts så att skador på byggnader inte uppstår vid extrem nederbörd. 
 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om anläggningar för magasinering 
av dagvatten med en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska 
anordnas som syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
Tele och el 
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Avfallshantering 
Miljöhus skall finnas inom fastigheten. 
 
Befintlig situation 
Idag används fem 190 literkärl för avfallshantering. 
 
Planförslaget 
För att tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme som kan möta framtida 
insamlingssystem har detaljplanen tittat på möjligheten att utöka antal 
fraktioner då nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag 
kan tillkomma.  
 
STÖRNINGAR OCH RISKER 
 
Buller 
Förordning 2015:216 till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, ska tillämpas på mål och 
ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.  
Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
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ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder 
(2015:21). Vägledningen kan även tillämpas vid planläggning och 
bygglovsprövning av skolor, förskolor och vårdlokaler. 
 
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik” (September 2017) innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus från väg- och spårtrafik på skolgårdar. Riktvärden för ny 
skolgård redovisas i Tabell 1. 
 
 
 

 
Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård. 
 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, 
under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).  
 
Rekommendationen är att skolgårdar ska ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. 
 
En trafikbullerutredning har tagits fram, Trafikbullerutredning skolgård 
Jörlanda, Stenungsunds kommun samt bilagor, Akustikverkstan, 2021-02-
22, som visar befintlig och framtida situation.  
I planområdet är omgivningsbullret främst trafikbuller som kommer från Väg 
574 (Bagarevägen). Hänsyn har även tagits till buller från järnväg som 
inkluderas i utredningen.  
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Figur 23. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå nuläge 
 
Planområdet har i relevanta delar antingen <45dBA eller 45 – 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivåer.  
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Figur 24. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå 
planförslag 
 
De delar av planområdet som avses användas som skolgård uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer utan vidare åtgärd. Den del av planområdet som 
ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider riktvärdena för buller på 
ny skolgård och bör därför ej nyttjas som sådan.  
 
För att bättre utnyttja platsens egenskaper föreslås att de platserna som är 
avsedda för lek eftersträvas inom ljudnivåerna <45 dbA och att bebyggelse 
anläggs där ljudnivå är mindre tillfredställande, således blir skolbyggnaden 
ett bullerskydd för barnens lekyta så att riktvärdena klaras. I övriga 
vistelseytor där ljudnivån är över 50 dBA ekvivalent ljudnivå föreslås att trä 
och vegetation planteras så att bättre ljudnivå upplevs i dessa. 
 
Bullerökning som kan tillkomma med skolutbyggnad bedöms inte bli 
störande för närmiljön för att kollektiva transportmedel har gynnats i 
förslaget och för att bullerökning till stor del kommer ske vid hämtning och 
lämning av eleverna. 
 
 
FORNLÄMNINGAR 
Det finns en känd fornlämning som ligger söder om planområdet med RAÄ-
nummer: Jörlanda 46:1. 
Det finns även en känd fornlämning som ligger väster om planområdet med 
RAÄ-nummer: Jörlanda 47:1. En arkeologisk utredning gjordes 2007 
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(Bohusläns museum Rapport 2007:8) i samband med 
detaljplaneprogrammet för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda. Inga 
andra fynd tillvaratogs i samband med utredningen.  
 
Ett skyddsavstånd på 40 meter från hällristningen som ligger söder om 
planområdet tas i samråd med länsstyrelsen (2020-03-05). Skyddsavstånd 
tas för att fornlämningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna 
förstås i sitt sammanhang. Viktigt är att poängtera att skolan kommer att på 
ett försiktigt och hänsynsfullt sätt kunna använda hällristningen och dess 
naturliga miljö i undervisningssammanhang. 
 
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Allmänt 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att 
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på 
miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla 
detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Planens tänkbara miljöeffekter 
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det fanns ett tidsbegränsat bygglov 
i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra 
till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna omfattas delar av 
fastigheten av gräsmark, som dock inte brukas i dagsläget. 
Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 4, 
vilket i princip innebär att planförslaget: 
 

• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål. 

• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område. 
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur. 
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet. 
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB 
Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i 
miljöbalkens 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i sin 
helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa 
värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. Den föreslagna detaljplanen för 
skolverksamhet utgör en utveckling av tätorten varför den är förenlig  
med riksintresset. 
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Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11a § och Miljöbalken 6 kap 5–7 § 
för aktuell detaljplan. Med den information som är tillgänglig i dagsläget och 
med utgångspunkt från sammanställningen av de kriterier som anges i 
miljöbalken 6 kap., miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms 
effekterna av detaljplanens genomförande inte generera någon betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte göras. 
 
Undersökningssamrådet har samråtts med Länsstyrelsen (2020-04-17) 
som delar kommunens bedömning. 
Utförlig beskrivning av bedömningen följer nedan.  
 
Nationella och regionala mål  
De nationella miljömålen som berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, God bebyggd 
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv. De 
globala hållbarhetsmålen som berörs är: Hav och marina resurser, 
Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer.  
Möjligheten att inom närområdet nyttja kommunal service, gång- och 
cykelnät och kollektivtrafik berör nationella miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer.  
 
Området ligger i Jörlanda centrum med närhet till kollektivtrafikförbindelser 
längs med väg 574 och det finns utbyggt gång- och cykelnät mot 
Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner. 
Detaljplanen främjar användningen av hållbara transportmedel. 
 
Inom planområdet kommer de hårdgjorda ytorna att öka genom 
utbyggnaden och ianspråktagande av intilliggande mark. Detta ökar 
dagvattenavrinning till närliggande vattendrag som kan påverkas. 
Dagvattenfördröjning och dagvattenrening före avledning till vattendraget är 
åtgärder som kommer att vidtas för att bidra till att vattenkvalitetsnormen 
och aktuella miljömål uppfylls.  
 
Bevarandet av kantzon utmed vattendraget är en åtgärd som kommer ha 
en viktig ekologisk funktion. Genom att bibehålla kantzonen, bevaras den 
gröna infrastrukturen och landskapets värden och upplevelsen av 
kulturmiljön. Växt- och djurlivet kring vattendraget skyddas och ger 
förutsättning för att gräsmark omvandlas till ängsmark och erbjuda en 
blomrik miljö för pollinerare.  
 
Denna åtgärd kopplar till flera åtgärder som återfinns i det regionala 
åtgärdsprogrammet: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland samt 
åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärden kopplar också till den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning. Alla ovannämnda åtgärdsprogram och handlingsplaner 
är framtagna för att bidra till arbetet med de nationella miljömålen och de   
globala hållbarhetsmålen.  
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Buller och luft (trafik)  
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte 
i sådan omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå. Däremot 
om man jämför med ett nollalternativ generar det en ökning av fordonstrafik 
vid hämtning, lämning och leverans då elevantalet kan öka från 265 till 525 
elever. I planen har förutsättningarna till trygga gång- och cykelvägar till och 
från området främjats för att i högre grad bidra till att transporterna  
inte ökar.  
 
Fornlämningar  
Planområdet ligger i närheten av två fornlämningar som är belägna söder 
och väster om Jörlandaskolan. Utifrån den arkeologiska utredningen för 
detaljplaneprogrammet som gjordes 2007-01-25 konstaterade Bohusläns 
museum att det inte längre finns några hinder för den planerade 
exploateringen som föreslogs 2007. Dessutom att inga andra fynd 
tillvaratogs i samband med utredningen. För att inte påverka hällristningen 
som ligger söder om skolan negativt har planen tagit ett skyddsavstånd på 
ca 40 meter från fornlämningen.  
 
Markförhållanden  
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamhet 
tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska 
möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna 
omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
En geoteknisk utredning har tagits fram under detaljplanearbetet och den 
visar att geotekniken i området är tillfredsställande för detaljplanens syfte. 
I utredningen anges belastningsbegränsningar som inkluderas i 
detaljplanen med planbestämmelser. Det framkommer också i utredningen 
att ingen erosion pågår i bäcken så inget erosionsskydd kommer att 
behövas anläggas.  
 
Dagvattenhantering  
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i 
området att förändras, eftersom det kommer bli mer hårdgjorda ytor samt 
nybyggnation. Gröna tak och anläggning av genomsläpplig beläggning i 
parkeringsytor är två sätt att minska mängden hårdgjorda ytor.  
Dagvattenhanteringen utretts i samband med detaljplanen för att 
säkerställa en godtagbar hantering.  
 
Natur  
Befintlig dagvattenledning har sitt utlopp till en närliggande bäck. Detta är 
en mindre bäck som leder till Jörlanda ån som ansluts söder om 
planområdet. Jörlanda ån är en vattenförekomst med statusklassning 
ekologisk måttlig och kemisk status ej god i VISS.  
 
Planarbetet tar hänsyn till detta i utredningen av dagvattenhantering så att 
inte förutsättningarna försämras för att kunna uppnå god ekologisk status i 
Jörlandaån till 2027 vilket är miljökvalitetsnormen för vattnet.  
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Jörlandaån och dess biflöde leder vidare ut till Stenungsundskusten som är 
ett Natura- 2000 område med bevarandeplan och ingår i EU:s arbete med 
att bevara biologisk mångfald. 
 

GENOMFÖRANDE  
 
Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna. 
 
Planprocessen 
Planarbetet handläggs med standard planförfarande i enlighet med 5 kap. 
Plan och bygglagen (2010:900). 
 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 
 
4:e kvartalet 2020  Samråd  
2:a kvartalet 2021 Granskning  
4:e kvartalet 2021 Antagande 
4:e kvartalet 2021 Laga kraft 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet  
inte överklagas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan 
fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 
byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs 
av kommunen. 
 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Det finns ingen allmän plats mark inom föreliggande detaljplan. 
 
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför 
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skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för 
huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  
 
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar 
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. 
  
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
 
Anläggning  
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift-och 
skötselansvarig 

Kvartersmark   
Skola Fastighetsägare/exploatör 

(i detta fall Stenungsunds 
kommun) 

Fastighetsägare/ex
ploatör (i detta fall 
Stenungsunds 
kommun) 

 
AVTAL 
 
Plankostnadsavtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats 2019-03-11. Avtalet reglerar bland annat 
fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
Planområdet berör fastigheten Kyrkeby 3:33 och del av fastigheten Kyrkeby 
3:34 som ägs av Stenungsunds kommun. 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet 
redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning. 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd 
av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara 
nödvändiga inom planområdet. Lämplig fastighet för skolan ska bildas, 
kvartersmark skola inom Kyrkenorum 3:34 fastighetsregleras till 
Kyrkenorum 3:33. Kommunen ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning. Detaljplanen medför ingen inlösen av mark för  
allmän plats. 
 
Ledningsrätt 
Telia Sonera Access AB, nedan kallat Skanova, har ledningsrätt för 
teleledning vid väg 574 (Bagarevägen). Inga ledningsrätter berörs av 
detaljplanen. 
 
Servitut och gemensamhetsanläggning 
Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen. 
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UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 
Dricks- och spillvatten samt brandpost 
Befintlig skola ingår idag i kommunalt VA-verksamhetsområde. I norra 
delen, vid Novavägen, av skolan finns det upprättade förbindelsepunkter 
mot befintliga vatten- och spillvattenledningar. Det finns även en 
förbindelsepunkt i södra delen som har använts till tillfälliga moduler. 
Vattentrycket i befintliga vattenledningar är tillräckligt även efter 
exploatering.  
I området finns det tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet 
avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. Brandposten som 
ligger väster om planområdet behöver märkas ut på nytt då den saknar 
tillräckligt skyltning för att man ska kunna veta om dess position. 
 
Dagvatten 
Befintligt dagvatten från norra delen av planområdet avleds via befintligt 
ledningsnät till bäcken i planområdets östra gräns.  
Befintligt dagvatten från södra delen av planområdet, som idag är gräs, 
saknar ledningsnät men rinner också ut i bäcken.  
Bäcken mynnar sedan ut i Jörlandaån vars ekologiska status ej får 
försämras pga exploateringen.   
I samband med exploateringen kommer mängden dagvatten och mängden 
föroreningar att öka vilket gör att fördröjnings- och reningsåtgärder 
är nödvändiga.  
 
Trafik och buller 
För att minimera bullernivå inom skolgård föreslås byggnader placeras på 
så sätt att de fungerar som ett bullerskydd mellan Bagarevägen  
och skolgård. 

 
Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet i 
utredning se Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik samt 
Projekterings-PM/Geoteknik. 
 
El- och teleförsörjning 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan 
nätägaren och Stenungsunds kommun. Det är exploatörens ansvar att 
sådant samråd sker. 
Telia Skanova Access AB, nedan kallat Skanova, har anläggning vid 
aktuellt exploateringsområde. Skanova har en kabel utefter befintlig väg, 
väg 574 (Bagarevägen).  
 
Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas 
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 
TeliaSonera Skanova Access. Eventuella undanflyttningar av Skanovas 
anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debiteras 
fastighetsägaren/exploatören. 
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Kungälv Energi AB har elnätet inom planområdet. Eventuell flytt/förändring 
av befintliga el-anläggningar utförs av Kungälvs Energi men bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören i det fall Kungälvs energi innehar rättighet för 
berörda el-anläggningar.  
Vid arbete nära Kungälv Energi AB:s anläggningar krävs bevakning. Vid 
markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och 
kabelutsättning beställs hos Kungälv Energi AB:s kundservice.  
 
Tekniska utredningar 
Genomförda utredningar/undersökningar redovisas under rubrik Övriga 
Handlingar s.7. Exploatör ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande 
tekniska utredningar för att genomföra planen. 
 
Tillstånd 
Exploatör ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för 
genomförandet av exploateringen inom detaljplanen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
Exploatör svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, drift av 
kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning samt 
kostnader enligt plankostnadsavtal.  
Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det av 
exploatör under förutsättning att nätägaren innehar skriftlig rättighet.  
 
GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER 
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet. 
 
Inverkan på miljön 
Planen förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket har 
samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning, läs vidare på 
sida 44. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 
 
Sociala konsekvenser 
Jörlanda är utpekat som utbyggnadsområde och antalet elever förväntas 
öka i framtiden. Jörlandaskolan saknar idag tillräckliga utrymmen för 
undervisning och detaljplanen möjliggör en utbyggnad av skolan. 
Skolans placering innebär att många barn kan gå eller cykla till skolan vilket 
är positivt ur flera aspekter. Skolans inne-och utemiljö kommer att ha 
betydelse för Jörlanda i sin helhet som samlingsplats för aktiviteter  
utanför skoltid. 
 
Barnperspektiv 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
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idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. En 
dialog-workshop genomfördes, i enlighet med barnkonventionens artikel 12, 
med elever i årskurs 5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som 
berör barnens närmiljö och ge dem inflyttande i planeringen.  
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget. 
 

Fastigheter Fastighetsrättslig konsekvens 

Kyrkeby 3:33 
 

Fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. Fastigheten 
utökas genom att kvartersmark 
skola inom Kyrkeby 3:34 
fastighetsregleras till  
Kyrkeby 3:33.  

Kyrkeby 3:34 
 

Del av fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. 
Kvartersmark skola 
fastighetsregleras till 
Kyrkeby 3:33.  

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med Johanna Augustsson och 
Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan Strömner och Yousef Maleki, 
VA-Infrastruktur; Anna-Lotta Andersson och Joakim Karlsson, Trafik-
Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med 
övriga berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. 
 
Samhällsbyggnad Exploatering  
 
 
Veronica Götzinger     
Exploateringschef 
 
 
Fabiana Tomé Pernilla Larsson 
Planarkitekt  Mark- och exploateringsingenjör 
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Fabiana Tomé 
Planarkitekt 
 
Granskningsutlåtande för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan 
 
Granskningshandlingen är upprättad 2021-05-07 
  
Hur granskningen bedrivits  
 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2021-06-03 -2021-06-24. 
Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser,  
sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning  
upprättad 2021-04-26.  
Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, 
Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund. Detaljplanen 
drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Bakgrund  
 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som ligger 
mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar planområdet av 
fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). Norrut gränsar 
planområdet till befintlig bebyggelse.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag 
saknas tillräckliga utrymmen för undervisning samt att antalet elever förväntas öka i framtiden. 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  
 
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet 
med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt att godkänna undersökningssamrådet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna samrådsredogörelsen, upprätta 
granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. 
 
Inkomna synpunkter och kommentarer  
 
Under granskningen har 11 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och 
kommenteras nedan.  
 
Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.  
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021-06-24  
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Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Frågor som berör skyfall måste bearbetas. Vi rekommenderar också att plankartan och underlaget 
anpassas i enlighet med vad SGI skriver i sitt yttrande. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att den planerade bebyggelsen kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet med avseende på risk för översvämning i följd av skyfall. 

Länsstyrelsen befarar dock inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Skyfall 

Kommunen har uppdaterat dagvattenutredningen med ytterligare underlag gällande skyfall och 
problematiken beskrivs väl i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver 
kompletteras så att den möjliggör och säkerställer nödvändiga åtgärder för att hantera ett skyfall. 
Som plankartan ser ut nu är hela planområdet satt som kvartersmark och det finns inga 
planbestämmelser som reglerar de ytor för omhändertagande av skyfallsflöden, den skyfallsled 
eller de nya ledningar som finns beskrivna i planbeskrivningen. Som Länsstyrelsen tolkar det är 
dessa nödvändiga för att situationen vid ett skyfall ska bli tillfredställande. 

I planbeskrivningen står det att i samband med detaljprojektering ska höjdsättning av området och 
byggnader ske för att motverka skador på byggnader till följd av översvämning i samband med 
skyfall. Vi anser att nödvändig höjdsättning av mark och byggnader behöver säkerställas i 
plankartan. Utan dessa planbestämmelser kan det vara omöjligt att ställa krav under 
genomförandefasen. 

Det finns en bestämmelse (n1) på plankartan om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m. 
Det behöver framgå om detta är förenligt med den höjdsättning som krävs för att hantera ett 
skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2021-06-24 som bifogas i sin 
helhet. SGI skriver i sitt yttrande att stabilitetsberäkningar som SGI hade efterfrågat under 
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samrådet har nu utförts av kommunen. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. 

SGI vill dock upplysa om att de beräkningar som SGI ansåg behövde revideras finns kvar i 
underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar följer med 
planhandlingarna. Detta bör därför åtgärdas av kommunen. SGI påpekar också att 
planbestämmelsen n1, närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Detta bör också ses över av kommunen så att plankartan 
överensstämmer med de lastrestriktioner som anges i ritning G501. 

Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter och har inget att tillägga. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har lämnat ett yttrande med diarienummer TRV 2021/70110. I yttrandet står det att 
Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens samlade bedömning. Kommunen har i utredningen och 
planbeskrivningen presenterat en av flera möjliga lösningar och därmed visat att marken är 
lämplig för bebyggelse.  

VA-och Dagvattenutredning visar detta genom att illustrera en möjlig lösning, se sida 31, som 
även är beskrivet i planbeskrivning, se sida 34.  

Skyfall 

För att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte vara 
motiverat att reglera var exakt i detalj fördröjningsmagasin och andra åtgärder för att hantera 
skyfall ska placeras, utan detta kan med fördel i ett senare skede anpassas till befintlig och 
tillkommande bebyggelse.  

Vidare, för att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte 
vara motiverat att reglera höjdsättning inom kvartersmark, utan detta kan också med fördel i ett 
senare skede anpassas till befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen, 2021-09-15, valt att införa en bestämmelse i 
plankartan (som gäller inom hela planområdet) för att säkerställa magasineringskapaciteten 
inom kvartersmarken, ” Anläggningar för magasinering av dagvatten med en sammanlagd 
fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas. (4 kap 12 §, 1 pt)”  

Kommunen kommer även att förtydliga i planbeskrivningen att det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3.  
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Med denna bestämmelse säkerställs att den nödvändiga magasinskapaciteten kommer att 
anläggas inom kvartersmarken, i enlighet med utredningen. Exakt hur kapaciteten skapas är inte 
fastställt, vilket möjliggör att planen uppnår en viss flexibilitet. Vidare, bestämmelsen reglerar 
inte exakt var geografiskt inom tomten som magasineringen ska ske, vilket också är fördelaktigt 
för planens flexibilitet.  

Bestämmelse (n1) om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m syftar till att begränsa 
belastningen på marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av 
dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med den höjdsättning som 
simuleras i VA-och dagvattenutredning för att hantera skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) om att ”träden får 
endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” syftar till att beakta behoven för 
ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som finns 
idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen n (3) syftar också i 
kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte förses med byggnad” 
samt med bestämmelsen n (4) om att ”marken får inte användas för parkering” till att begränsa 
belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller 
magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

Trafikverkets synpunkter 

Noteras 

 
2. Trafikverket, 2021-06-15 
 
Ärendet 
Trafikverket har av Stenungsunds kommun fått ovan rubricerade ärende för granskning. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utbyggnad av Jörlandaskolan. Planområdet är 
beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i ”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 
574 (statligt vägnät) och E6. 

Tidigare samråd 
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Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet, 2020-09-17 (TRV 2020/91261). Trafikverket hade 
synpunkter gällande dagvatten, gång- och cykelväg längs väg 574 samt trafikalstring. Ett möte 
hölls mellan kommunen och Trafikverket, 2020-10-13, där Trafikverkets synpunkter diskuterades.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar att förtydligande gjorts i granskningsskedet gällande dagvatten och bedömer 
att planförslaget inte påverkar väg 574 negativt. 

Gällande föreslagen gång- och cykelbanan är nu beslut taget av Västra Götalandsregionen att 
denna byggs med finansiering från GC-potten och med 50% medfinans från kommunen. 
Avtalsskrivning kommer att påbörjas under hösten 2021 och troligtvis krävs att vägplan tas fram. 
Detaljplanens illustration visar en dragning av gång- och cykelbanan som kan komma i konflikt 
med vägplanen, som måste stämma överens med gällande detaljplan.  

Kommunen har i granskningshandlingen, räknat in kommande trafik från antagna planer och 
utbyggd skola och bedömt ökningen till ca 30%. Ingen prognos 2040 har gjorts men Trafikverket 
har bedömt att ökningen skulle kunna bli drygt 5000 Ådt år 2040 men anser att ökningen inte 
leder till någon större påverkan på berörd vägsträcka.  

Då inga anslutningar är reglerade i detaljplanen bör kommunen vara medveten om att nya eller 
ändrade anslutningar kräver beslut enligt Väglagen 39§.  

Sammantagen bedömning 

Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Noteras 

 
3. Lantmäteriet, 2021-06-21  
 
Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 
fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen 
RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som 
registrerades rakt av, utan kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många 
av dessa punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra 
uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 
m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
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HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att 
det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en 
text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått 
laga kraft. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Inom planområdet finns en ledningsrätt för tele, till förmån för Skanova AB. Om ledningen ska 
ligga kvar i sitt befintliga läge, kan det vara lämpligt att lägga in ett u-område på de markområden 
som omfattas av S – skola för att ledningen inte ska riskera att bli planstridig. I dagsläget är det 
idag utlagt plusmark (+) vilket kan innebära att byggnader annars kan placeras över 
ledningsområdet. 

Kommentarer: 

Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Kommunen har gjort en kvalitetskontroll och har uppdaterat grundkartan så att planen justeras 
till rätt läge.  

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

En text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan 
att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet” läggs till i planbeskrivning under genomförandets konsekvenser. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Plangränsen har justerats inför granskningen så att hela ledningsrättområdet som yttrandet syftar 
till hamnar utanför planområdet. 
 
4. Satens geotekniska institut, 2021-06-24 
  
Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun erhållit rubricerad detaljplan med 
begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion 
och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska 
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frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
utbyggnad av Jörlandaskolan. 

Underlag: 

l - Plankarta med tillhörande planbeskrivning. Plankarta daterad 2020-08-03, reviderad 2021-05-
07. Planbeskrivning daterad 2021-05-07 

2 - Projekterings-PJVI/Geoteknik. Jörlandaskolan, Jörlanda, Stenungsunds kommun. Upprättad av 
Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

3 - Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo). Jörlandaskolan, Jörlanda, 
Stenungsunds kommun. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

4 - PM Geoteknik. Jörlandaskolan. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2020-09-29 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare lämnat synpunkter på planförslaget under samrådsskedet Yttrandet är daterat 
2020-09-25 med dnr enligt ovan. 

Under samrådsskedet efterfrågade SGI kompletterande stabilitetsberåkningar avseende risken för 
större jorddjup söder om sektion A samt en översyn av indata i stabilitetsberäkningarna. Detta har 
nu utförts och resultaten redovisas i [4]. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. SGI vill dock upplysa om att de beräkningar i [2] som SGI ansåg behövde revideras 
finns kvar i underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar 
följer med planhandlingarna. Det hade därför varit bättre om PM reviderades. 

I plankartan från samrådsskedet fanns en planbestämmelse, ni, närmast vattendraget öster om 
planområdet som angav att markens höjd inte får ändras. Planbestämmelsen överensstämmer med 
de lastrestriktioner som rekommenderas i [2]. I aktuell plankarta (granskningshandling) har dock 
denna planbestämmelse tagits bort. SGI anser att plankartan därmed inte längre omhändertar de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501 i [2] och att planbestämmelserna behöver ses över så att 
överensstämmelse finns. 

Kommentarer: 

SGI:s synpunkter 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) syftar till att beakta 
behoven för ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna 
strukturen som finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen 
n (3) syftar också i kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte 
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förses med byggnad” samt med bestämmelsen n(4) om att ”marken får inte användas för 
parkering” till att begränsa belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga 
dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

 
5. Polismyndigheten region väst, 2021-07-13 
 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har ingen erinran gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34.  
 
Kommentarer:  

Noteras.  

6. Vattenfall, 2021-06-17  
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34. Vattenfall 
Eldistribution lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

Kommentarer: 

Noteras 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag  
 
7. Samhällsbyggnad, verksamheten Exploatering, 2021-06-17  
 
Exploatering har inget att erinra i granskningsskedet gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 
 
Kommentarer:  

Noteras. 

 
8. Samhällsbyggnad, VA-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att de har tittat på handlingarna och att de synpunkter de haft har tagits hänsyn till i 
detaljplaneprocessen och i framtagen VA- och dagvattenutredning. VA- Teknik har inga 
ytterligare synpunkter. 

Kommentarer:  

Noteras. 
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9. Samhällsbyggnad, Trafik-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att det är bra att yta lämnats mellan planområdet och väg 574 (Bagarevägen) så att det 
finns plats att anlägga gång- och cykelväg samt eventuellt justera läget på vägen.  

Meddelar också att det är viktigt att det blir tillräckligt många parkeringsplatser för personal och 
korttidsparkering för att hämta och lämna barn (antalet som är inritat i illustrationskartan räcker 
troligtvis inte). För att utrymmet ska användas optimalt bör parkeringsplatserna vara 
betalparkering.  

Kommentarer:  

Detaljplanen har tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs vid den östra sidan av vägen 
för att underlätta framkomligheten till skolan. 

Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns plats för att en gång och cykelväg anläggs i 
anslutning till skolan längs väg 574 samt en eventuell justering av läget på vägen.  

Detaljplaneförslaget visar att det finns plats för personalparkering och korttidsparkering för 
hämtning och lämning av barn och att de anordnas i planområdets sydvästra del. Cykelparkering 
med skärmtak anordnas i anslutning till skolentréer och cykelväg. Kommunen bedömer att 
redovisad antal parkeringsplatser är tillräckliga. Avvägande har gjorts utifrån olika parametrar, 
dels utifrån det framtida behovet, dels utifrån att förslaget gynnar kollektiva transportmedel med 
att avsätta ytor för angöring för skolbuss och med att lämna plats utanför planområdet för en 
framtid cykelväg som underlättar framkomligheten till skolan. Avvägandet har också gjorts 
utifrån att friyta för lek, som i förslaget redovisas i form av skolgård och som disponeras bakom 
byggnaderna, går före behovet av parkering enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9–10§.  
 
Reglering av parkeringsplatser är en bra åtgärd men som inte kan regleras i detaljplanen och 
synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga.  
 
Privatpersoner inom planområdet  
 
10. Yttrande 4, 2021-06-08 
 

Meddelar att det de inte kan se i utredningen är vilken påverkan nybyggnationen på fastigheten 
Kyrkeby 3:15 kommer att få. Informerar att på fastigheten Kyrkeby 3:15, Bagarvägen 2, uppförs 
det kommande året 3 st hyresfastigheter där det inryms 32 lägenheter och bifogar en 
bygglovshandling med datum 2019-11-04. 

Privatpersonen yttrar sig vidare om infarter och parkering, buller, dagvattenavrinning och skyfall 
enligt nedan: 

Infarter och parkering 

I er utredning har ni presenterat tilltänkta in och utfarten för kollektivtrafiken i Figur 16. Sigma, 
utsnitt ur trafikutredningsförslag. Jag skulle här vilja se att ni kompletterar utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022. Detta skull ge utredningen 
aktuell status avseende trafikläget så infarten till Kyrkeby 3:15 kommer att flyttas från nuvarande 
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läge till en infart något längre norrut och då för fastighet med 32 lägenheter mot dagens 
enfamiljsbostad. 

Buller 

I utredningen om bullernivå skulle jag gärna se en estimerad analys av bullernivån som eventuellt 
kan orsakas av de nybyggda lägenheterna och även omvänt; kan den utbyggda skolan påverka 
bullernivå för de inflyttade i lägenheterna på andra sidan gatan. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Utredningen skulle med fördel även kompletteras med om eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka utbyggnaden av skolan. Kyrkby 3:15 har på nordvästra sidan en 
angränsande bäck där dagvatten och ev. skyfallsöversvämningar primärt hamnar, men eftersom 
in- och utfarter till kollektivtrafiken planeras här så kan risker för felbedömningar elimineras. 

Kommentarer:  

Påverkan på fastigheten Kyrkeby 3:15 bedöms som positiv då nyinflyttade till området i framtiden 
kan visa sig vara barnfamiljer, dessa eventuella barn ska kunna få tillgång till en bättre skolmiljö.   

Infarter och parkering 

Exakt placering för busslinga kommer att fastställas i projekteringsskedet. Utredningen anses inte 
behövas kompletteras. Vi tackar för utlysning och vi vidarebefordrar den till ansvariga.  

Buller 

Bullerutredning har tagits fram med trafikalstringen för detaljplanen som underlag. 
Trafikalstringen tar som förutsättning de kända exploateringar som finns i området som är bland 
annat exploateringen på fastigheten Kyrkeby 3:15 samt exploateringen som den aktuella 
detaljplanen innebär. Utredningen visar de önskade bullernivåerna som yttrandet syftar till. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Det framgår av planbeskrivning för detaljplanen för Kyrkeby 3:15 med nummer 320 antagen av 
Kommunfullmäktige 2018-08-02 och som vann laga kraft 2018-11-02 att fastigheten Kyrkeby 
3:15 ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, (se sida 7). VA och 
dagvattenutredning för Jörlandaskolan anses inte behöva kompletteras.  

11. Yttrande 5, 2021-06-16 
 

Meddelar att de vill lämna följande yttrande över förslaget till detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 

1) En förutsättning för utbyggnad av skolan är att Bagarevägen / LV 574 åtgärdas med ett antal 
åtgärder så som:  

a) gång och cykelväg  
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b) hastighetsbegränsning  

c) övergångsställen. 

Då trafiklösningarna och skolan måste gå hand i hand är det inte acceptabelt att åtgärderna på 
Bagarevägen / LV 574 skall drivas som separat projekt, vägplan. 

I detaljplan måste villkoras att trafikåtgärderna är åtgärdade före eller allra senast när den 
utbyggda skolan skall tas i bruk. 

Barnens säkerhet är ett absolut krav och då måste åtgärderna vara klara. 

2) I handlingarna visas olika platser för parkeringsplatser. 

3) Förhöjda infarter på Gång och cykelvägen till p-platser och för bussarna är bra. 

4) Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 från Jörlanda vägen till vägen söder om infarten till 
kyrkan regleras till 30 km/h, inte bara under skoltiden, utan hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att utnyttjas mer än under skoltiden. Detta innebär en ökad 
trafiksäkerhet samt en bullersänkning för fastigheterna längs vägen. 

5) På Bagarevägen / LV 574 måste breda förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter 
anläggas vid: 

a) Jörlanda vägen  

b) vid Kyrkeby 3:39 (där det idag finns en avsmalning av vägen)  

c) norr infarten till kyrkan.  

Dessa förhöjningar skyltas som övergångsställe. Dessa åtgärder sänker hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

Privatpersonen meddelar att de för tillfället är bosatta i utlandet och därför bifogar de e-postadress 
för kommunicering. 

Kommentarer:  

Anläggning av en säker gång-och cykelväg utreds av kommunen tillsammans med Trafikverket 
med ett helhetsgrepp som inkluderar tillgänglighet från skolans omgivande upptagningsområden.  

Åtgärder som hastighetsreglering, förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter, skyltar, 
trafikljus och övergångställen är åtgärder som kan bidra till trafiksäkerheten i skolområdet men 
som inte kan regleras i detaljplanen och synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga. 

Väglagen (1971:948) och vägförordningen (2012:707) innehåller regler om byggande av väg, 
drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna 
vägar, det vill säga riksvägar och länsvägar. I väglagen står att med väghållning avses både 
byggande av väg och drift av väg.  
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Lagen definierar också vad som menas med dessa två begrepp. Vidare framgår att staten, genom 
Trafikverket, är väghållare för allmänna vägar. I lagen slås fast att vägplan ska upprättas för 
åtgärder som innebär byggande av väg i lagens mening. Där regleras också den 
planläggningsprocess som leder fram till en fastställd vägplan och som således är en 
förutsättning för byggande av väg. 

Då Trafikverket är väghållare för LV 574 (Bagarevägen) krävs troligtvis att en vägplan tas fram. 

En detaljplan ska vara inriktad på genomförandet av föreslagen bebyggelse och de rättigheter 
som planen medger får endast i mycket begränsad omfattning villkoras. 

Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora delar av planområdet 
redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamheten fram till maj 2021 i norra delen av 
fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. 

Då planen i huvudsak reglerar befintliga förhållanden kan en planbestämmelse med villkor för 
lov respektive startbesked inte användas, eftersom det krävs att åtgärden väsentligt förändrar 
markens användning, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 14 §. 

Det framgår av planbeskrivning att placeringen av byggnaderna har justerats efter att 
trafikutredningen har levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat, se 
sida 25. 

Ändringar i förslaget inför antagandet  
 
Efter granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna. Dessa ändringar bedöms inte 
innebära någon betydande förändring gentemot det planförslag som var ute på granskning i juni 
2021. Samhällsbyggnad/ Exploatering bedömer att det är lämpligt att gå vidare till antagandet.  
 

 
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget 
 
Privatpersoner  Synpunkt Skede 
Yttrande 1 - Avgränsning av parkområdet till 

närliggande fastigheten. 
 

samråd 

Yttrande 2 - Sänkt hastighet till 30 km/h från 
infart Sävelyckevägen i söder 
länsväg 574 till länsväg 634 mot 
Stenungsund i norr 

- Fart sänkande väggupp 
alternativt avsmalnande väg på 
ytterligare ett par ställen 

- Övergångsställen med rödljus på 
två ställen, dels strax söder om 
församlingshemmet, dels vid 
nuvarande övergång vid 
Bagarevägen 

samråd 
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- Gång/cykelväg innanför buss 

slingan utanför skolan 

- Riktig säker separerad 
trottoar/gångväg som fortsätter 
förbi bageriet fram till första 
hand Sävelyckevägens infart. 
Räcker inte med målad linje i 
gatan 

- Separerad cykelbana från vägen. 
Räcker inte med en målad linje i 
gatan. 

Yttrande 3 - Förslag till placering av gång-
och cykelväg 

samråd 

Yttrande 4 - Infarter och parkering: 
Komplettera utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på 
fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022.  

- Buller: 
Komplettera utredningen med en 
estimerad analys av bullernivån som 
eventuellt kan orsakas av de nybyggda 
lägenheterna och även omvänt. 

- Dagvattenavrinning och skyfall:                 
Komplettera utredningen med om 
eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka 
utbyggnaden av skolan.  

granskning 

Yttrande 5 - Gång och cykelväg  
- Hastighetsbegränsning 
- Övergångsställen. 
- Då trafiklösningarna och skolan måste 

gå hand i hand är det inte acceptabelt 
att åtgärderna på Bagarevägen / LV 
574 skall drivas som separat projekt, 
vägplan. 

- I detaljplan måste villkoras att 
trafikåtgärderna är åtgärdade före eller 
allra senast när den utbyggda skolan 
skall tas i bruk. Barnens säkerhet är ett 
absolut krav och då måste åtgärderna 
vara klara. 

- I handlingarna visas olika platser för 
parkeringsplatser. 

- Förhöjda infarter på Gång och 

granskning 
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cykelvägen till p-platser och för 
bussarna är bra. 

- Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 
från Jörlanda vägen till vägen söder 
om infarten till kyrkan regleras till 30 
km/h, inte bara under skoltiden, utan 
hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att 
utnyttjas mer än under skoltiden. Detta 
innebär en ökad trafiksäkerhet samt en 
bullersänkning för fastigheterna längs 
vägen. 

- På Bagarevägen / LV 574 måste breda 
förhöjda korsningar för gång och 
cykeltrafikanter anläggas vid: a) 
Jörlanda vägen b) vid Kyrkbyn 3:39 
(där det idag finns en avsmalning av 
vägen) c) norr infarten till kyrkan. 
Dessa förhöjningar skyltas som 
övergångsställe. Dessa åtgärder sänker 
hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

 
 

Medverkande tjänstepersoner  
 
Granskningsutlåtande har upprättats i samråd med Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan 
Strömner, VA-Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med övriga 
berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun.  
 
Samhällsbyggnad, Exploatering  
 
Veronica Götzinger  
Exploateringschef  
 
Fabiana Tomé  Pernilla Larsson  
Planarkitekt                           Mark- och exploateringsingenjör 
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juridiskt bindande.  
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 99 Dnr: KS 2021/668 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkeby 3:36 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked och planstart för Kyrkeby 3:36.  

Detaljplanen läggs överst i planlista med prioritet vilket innebär att planarbetet kan startas när 
planavtal finns undertecknat. Detaljplanen beräknas antas tidigast år 2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planebesked för fastigheten Kyrkeby 3:36 inkom den 2 juli 2021. Syftet med 
ansökan är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att uppföra två flerbostadshus i 
fyra våningar där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål. Det pågår detaljplane-
arbete i angränsande fastighet Kyrkeby 3:34 där det prövas möjligheten för bostäder. 
Detaljplanerna kan med fördel handläggas parallellt för att samordna och effektivisera 
resurser samt få möjlighet att studera områdena gemensamt och nå helhetslösningar.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-02 
Ansökan om planbesked, situationsplan daterad 2021-06-18 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkeby 3:36 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja positivt planbesked och planstart för Kyrkeby 3:36.  

Detaljplanen läggs överst i planlista med prioritet vilket innebär att planarbetet kan startas när 
planavtal finns undertecknat. Detaljplanen beräknas antas tidigast år 2024. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planebesked för fastigheten Kyrkeby 3:36 inkom den 2 juli 2021. Syftet med 
ansökan är att starta planarbete för att pröva möjligheterna att uppföra två flerbostadshus i 
fyra våningar där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål. Det pågår 
detaljplanearbete i angränsande fastighet Kyrkeby 3:34 där det prövas möjligheten för 
bostäder. Detaljplanerna kan med fördel handläggas parallellt för att samordna och 
effektivisera resurser samt få möjlighet att studera områdena gemensamt och nå 
helhetslösningar.   
 
Beskrivning av ärendet 
Byggnationen föreslås, enligt ansökan, uppföras i två flerbostadshus med cirka fyra våningar, 
alternativt som ett vinklat flerbostadshus, där delar av entrévåningen nyttjas för 
handelsändamål.  
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Aktuellt område är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i ”Jörlanda centrum” 
som ligger mellan väg 574 (statligt vägnät) och E6.  
Området har en areal på ca 2 500 kvadratmeter och utgörs av fastigheten Kyrkeby 3:36. I 
öster avgränsas området av väg 574 (Bagarevägen). Norrut avgränsas området av 
Kyrkebyvägen och i söder och väster av befintlig bebyggelse.  
 

 
 
Aktuell fastighet ligger inom utvecklingsområde enligt gällande översiktsplan ÖP 2020, 
där förtätning av verksamheter och bostäder kan ske efter prövning. Vidare anges i ÖP 2020 
att förtätning bör prövas i förhållande till befintlig infrastruktur och att centrumutveckling bör 
ske genom förtätning och omvandling. Ansökan bedöms att vara i linje med ÖPs intentioner. 
 

 
I gällande detaljplan, Stadsplan 67 redovisas aktuellt område som H betecknat område som 
får endast användas för handelsändamål.  
 
Analysen av planansökan har lett fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och 
prövas i detaljplanearbetet: 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/668
2021-08-02

• Förorenad mark, en miljöteknisk markundersökning bör utföras i tidigt skede för att 
uppfylla kraven vid nybyggnation som är känslig markanvändning. 
 

• Buller och vibrationer från trafik och järnväg samt verksamhetsbuller. 
 

• Kvarterstruktur och byggnadshöjd med hänsyn till närhet till:  befintlig-och 
framtidbebyggelse; framtid gc-dragning i området; behov av parkering och angöring 
av de olika ändamålen (handel, bostad); befintlig grönstruktur i området, 
klimatanpassning med mera. 
 

• Alternativa placeringar för återvinningsstation. 
 

• VA-och dagvatten. 
 

• Reglering av användning i bottenplan för att säkerställa handel och på så sätt 
möjliggöra en blandad användning av kvarteret och en utveckling av centrum i linje 
med ÖPs intentioner.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Plankostnadsavtal ska tecknas innan planarbetet kan startas. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet kan påverka barn på ett positivt sätt då fler bostäder och service kan skapas i närhet 
till Jörlandaskolan som cirka trehundra barn går i. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör framförallt mål nummer 3 om god hälsa och välbefinnande, mål nummer 8 om 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nummer 11 om hållbara städer och 
samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-02 
Ansökan om planbesked, situationsplan daterad 2021-06-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunstyrelsen  
Planarkitekt 
 
 
Avslut av detaljplanarbete för Stenung 2:162, Stenungskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta detaljplanarbetet för Stenung 2:162, Stenungskolan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om planbesked för Stenung 2:162, Stenungskolan inkom den 5 november 2018. 
Syftet med ansökan var att pröva möjligheterna att arbeta fram en detaljplan som möjliggjorde 
till- och ombyggnad av befintlig högstadieskola samt nybyggnation för att skapa en 
sammanhängande skola och skolgård. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2019,  
§ 271, att bevilja positivt planbesked samt att lägga detaljplanen i prioriteringsgrupp 1.  
 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om byggnation av en ny 
högstadieskola på Hallerna. Byggnationen pågår och högstadieskolan planeras stå färdig till 
höstterminen 2023. Denna skola ersätter då Stenungskolan tills vidare. Skolsituationen 
avseende grundskolans lokalbehov är därmed täckt under prognosperioden som sträcker sig 
till 2029. En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva 
skolverksamhet är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
Förvaltningen föreslår därför att planarbetet avslutas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenser för barn planerades att beskrivas senare i detaljplanen och beslutet i sig medför 
inte några konsekvenser för barn.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
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Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Victoria Lind Magnusson Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
 
Överklagande av mark- och miljödomstolens deldom (M 4188-12) 
avseende buller från Borealis AB:s krackeranläggning, Stenung 
17:6 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bekräfta tidigare fattat ordförandebeslut om överklagande av 
mark- och miljödomstolens deldom avseende buller från Borealis AB:s krackeranläggning.  

Kommunstyrelsen beslutar att anta överklagandet med den motivering som framkommer i 
bilaga Utvecklat överklagande av mark- och miljödomstolens deldom (M 4188-12) avseende 
buller från Borealis AB:s krackeranläggning, Stenung 17:6. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Omprövningen av miljötillståndet för Borealis AB:s krackeranläggning har sedan deldomen 
2014 innehållit ett antal uppskjutna frågor med utredningsvillkor. Den nu aktuella deldomen 
behandlar uppskjutna prövotidsfrågor för utsläpp till luft och buller. 
 
Beskrivning av ärendet 
Omprövningen av miljötillståndet för Borealis AB:s krackeranläggning har sedan deldomen 
2014-02-17 innehållit ett antal uppskjutna frågor med utredningsvillkor. Den nu aktuella 
deldomen 2021-09-13 behandlar uppskjutna prövotidsfrågor för utsläpp till luft och buller 
som definierats i utredningsuppdragen U2, U3 och U9. Tekniska myndighetsnämnden har i 
tidigare skeden lämnat yttranden i bolagets prövotidsredovisningar för de aktuella uppdragen.  
 
Mark- och miljödomstolen har i den aktuella domen valt att avsluta prövotiden för 
utredningsuppdragen U2, U3 och U9. I U2 har bolaget utrett möjligheten att minska 
bränngasfacklingen vid anläggningen och domstolen har beslutat om mängden bränngas som 
får förbrännas. Naturvårdsverket har beslutat att överklaga ärendet inom uppdraget i U2.  
 
I U3 har bolaget utrett möjligheten att installera en lågbullrande fackeltopp, en så kallad ”low-
noise”-topp för att dämpa bullret från den stora facklan. Enligt bolaget är detta inte möjligt av 
säkerhetsskäl. I U9 har bolaget vidtagit åtgärder och bland annat utrett möjligheten att nå till 
45 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder inom detaljplanelagt område i ett antal 
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förutbestämda beräkningspunkter. I utredningsuppdraget har även ingått att beskriva möjliga 
åtgärder för att minska lågfrekvent buller från den stora facklan.  
 
Stenungsunds kommun har genom ordförandebeslut överklagat mark- och miljödomstolens 
domslut i den delen som behandlar bullerfrågorna i utredningsuppdraget U9 vilka också 
hänger samman med U3. Även Länsstyrelsen har överklagat deldomen i denna del. Vid 
överklagandet anhöll kommunen om att vid ett senare tillfälle få komma in med ett utvecklat 
överklagande innehållande motivering. Kommunen har fått fram till den 27 oktober att lämna 
in ett utvecklat överklagande till Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen. Efter det fattar 
domstolen beslut om eventuellt prövningstillstånd. 
 
Återföring av fackelgas - prövotidsuppdrag U2 
Tekniska myndighetsnämnden har i sitt remissyttrande föreslagit att nya strängare villkor för 
bränngasfacklingen bestäms till lägre nivåer som minst motsvarar de senaste tre årens nivåer 
vid normal drift samt överlåtit åt domstolen att avgöra huruvida bolaget uppfyllt aktuella 
BAT- slutsatser. Kommunen har valt att inte överklaga den delen av deldomen som ger 
bolaget ett högre utrymme för bränngasfackling än vad tekniska myndighetsnämnden 
föreslagit. Däremot driver Naturvårdsverket frågan och har valt att överklaga mark- och 
miljödomstolens beslut. 
 
Buller – prövotidsuppdrag U3 och U9 
Mark- och miljödomstolen har beslutat att avsluta prövotiden för buller. Det slutliga villkoret 
vid normal drift begränsar den ekvivalenta ljudnivån utomhus till 47 dB(A) inom detaljplan 
för bostäder, avgränsat till immissionspunkterna A-C (IP A Doktorsvägen 8, IPB 
Skeppargränd 3 och IPC Metcalfés väg 3). Under prövotiden har den ekvivalenta ljudnivån 
vid bostäder inom detaljplanelagt område varit begränsad till 48 dB(A). Domstolen har 
avslutat utredningen om buller från den stora facklan utan beslut om villkor.  
 
Kommunens ställningstagande i målet är att ljudnivåerna vid ordinarie drift och bullret från 
den stora facklan behöver begränsas för boende och följa Naturvårdsverkets riktvärden så 
långt som möjligt. Kommunens yrkande på 45 dB(A) är ett avsteg från Naturvårdsverkets 
föreslagna riktvärden utomhus vid bostäder nattetid men följer bolagets redovisning av 
vidtagna åtgärder och vad man visat är tekniskt möjligt. Bolaget har redovisat att man klarar 
en ekvivalent ljudnivå på 45 dB(A) i de aktuella immissionspunkterna men att det inte är 
ekonomiskt rimligt att vidta åtgärder för att nå lägre ljudnivåer. Kommunen står fast vid att 
villkor för den ekvivalenta ljudnivån ska sättas så lågt som möjligt av hänsyn för boende, 
särskilt nattetid. Domskälen till beslutet om 47 dB(A) ekvivalent ljudnivå ser ut att grunda sig 
i bolagets äldre redovisningar av vilka ljudnivåer som kan klaras. Kommunens inställning är 
att det beslutade villkoret för ekvivalenta ljudnivåer bör vara drivande för att nå lägre 
bullernivåer istället för att ge utrymme till en utökning av verksamhetens buller så som 
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beslutet i domen nu är utformat. Det är stor skillnad i upplevelsen av förändrade ljudnivåer. 
En ökning med 5 dB är märkbar skillnad, 10 dB upplevs som dubbelt så högt.   
 
Utöver regleringen av ekvivalenta ljudnivåer medger domstolen i sitt beslut möjlighet till 
högre bullernivåer för verksamhet med begränsad varaktighet vilket innebär ytterligare 
utrymme för verksamhetens buller. Kommunens ställningstagande är att riktvärden för denna 
typen av buller ska följas och att avsteg från dessa behöver beslutas av tillsynsmyndigheten. 
Det lågfrekventa bullret från stora facklan behöver utredas ytterligare innan prövotiden 
avslutas. Detta för att klargöra omgivningens påverkan och om det är att betrakta som en 
olägenhet eller inte. Kommunens ställningstagande är att bolaget inte utrett det lågfrekventa 
bullret enligt fjärde strecksatsen i utredningsuppdraget U9 och att det därför saknas 
tillräckliga underlag för att avsluta prövotiden för buller. 
 
Kommunen yrkar i överklagandet att  

- mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd samt upphäver Mark- och 
miljödomstolens dom avseende slutliga villkor för buller. 

- villkor för buller från verksamheten vid normal drift begränsas till att inte överstiga 45 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder inom detaljplanelagt område, undantaget 
bostäder belägna inom detaljplan med beteckningen Jmb ”Småindustri och i vissa fall 
bostäder” samt att villkoret inte begränsas enbart till immissionspunkterna A-C. 

- att starkt bullrande verksamhet med begränsad varaktighet begränsas till dagtid och 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå efter medgivande från tillsynsmyndigheten. 

- prövotidsuppdraget U3 och U9 förlängs avseende möjliga åtgärder för att minska 
lågfrekvent buller från stora facklan. 

 
Mer om de utvecklade grunderna finns att läsa i överklagan, se bilaga.  
   
Ekonomiska konsekvenser 
Överklagandet grundar sig bland annat i att deldomen saknar en avvägning mellan risken för 
försämrad folkhälsa orsakad av verksamhetens buller vägt mot beslutet om avsteg från 
Naturvårdsverkets riktlinjer och tillåta högre ekvivalenta ljudnivåer än de lägre som bolaget 
visat att man klarar. Ett beslut med villkor som tillåter högre ljudnivåer än vad som är tekniskt 
möjligt att komma ned till blir inte drivande och kommer inte leda till möjligheten att nå lägre 
ljudnivåer på längre sikt för boende. Det innebär också att kommunen som ansvarar för 
invånarnas hälsa bör se över den framtagna bullerlinjen som anger skyddsavståndet mellan 
bostäder och industrin så att den är giltig utifrån bolagets rättigheter i domen.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Kommunen har ansvaret för invånarnas hälsa. Barn tillhör en känsligare grupp. Inlärningen 
och koncentrationen kan bli svårare för barn som befinner sig i en bullrande miljö. Ett stort 
inslag av lågfrekvent ljud kan störa sömnen.   
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Juridiska bedömningar 
Bedömningen av deldomen är att miljöbalkens hänsynsregler till skydd för människors hälsa 
inte är tillräckligt utredda och att villkoren som begränsar ljudnivåerna från anläggningen inte 
är tillräckligt drivande och satta utifrån vad som är tekniskt möjligt. Mark- och 
miljödomstolens domskäl ser ut att bygga på äldre redovisningar och vilar därför på felaktig 
grund. Bedömningen är att det finns skäl för prövningstillstånd i mark- och 
miljööverdomstolen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen om god hälsa och välbefinnande mål 3, god utbildning mål 4 berörs i frågan 
om risken för ohälsa och påverkad inlärningsförmåga orsakad av buller.  
 
Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse överklagande av mark- och miljödomstolens deldom (M 4188-12) 
avseende buller från Borealis AB:s krackeranläggning, Stenungs 17:6 2021-10-16 

- Utvecklat överklagande avseende mark- och miljödomstolens deldom 13 september 
2021 i mål M 4188-12, 2021-10-15 

- Ordförandebeslut, överklagande avseende deldom 13 september 2021 i mål M4188-12 
- Deldom Vänersborgs tingsrätt Mål nr 4188-12 meddelad 2021-09-13 

 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se 
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Svea hovrätt, Mark- och 
miljööverdomstolen 
svea.hovratt@dom.se 
  

 
 
Utvecklat överklagande avseende mark- och miljödomstolens 
deldom 13 september 2021 i mål M 4188-12 
 
Kommunens yrkande 

• Kommunen yrkar att mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd samt 
upphäver Mark- och miljödomstolens dom avseende slutliga villkor för buller. 

• Kommunen yrkar att villkor för buller från verksamheten vid normal drift begränsas 
till att inte överstiga 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder inom detaljplanelagt 
område, undantaget bostäder belägna inom detaljplan med beteckningen Jmb 
”Småindustri och i vissa fall bostäder” samt att villkoret inte begränsas enbart till 
immissionspunkterna A-C. 

• Kommunen yrkar att starkt bullrande verksamhet med begränsad varaktighet 
begränsas till dagtid och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå efter medgivande från 
tillsynsmyndigheten. 

• Kommunen yrkar att prövotiden för utredningsuppdraget U3 och U9 förlängs 
avseende möjliga åtgärder för att minska lågfrekvent buller från stora facklan. 

Ställningstagande  
Ekvivalent ljudnivå 

• Kommunens ställningstagande i målet är att ljudnivåerna vid ordinarie drift och den 
stora facklan behöver begränsas för boende. I remissyttrande har tekniska 
myndighetsnämnden framfört att ”i det fall domstolen beslutar om högre riktvärden 
för buller nattetid än Naturvårdsverkets riktvärden som är 40 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå, behöver konsekvensen för boende ingå i rimlighetsavvägningen. Ett 
förtydligande till kommunens tidigare yttrande är att ett eventuellt avsteg från 
riktvärdet 40 dB(A) har framförts mot bakgrund till bolagets uppdrag att utreda 
möjligheten och kostnaderna för att vidta ytterligare bullerdämpande åtgärder för att 
stegvis minska ljudnivån från nivån 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå med syftet att nå 
närmare 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå.  

 
• Borealis AB:s utredningsvillkor under prövotiden har varit att klara 45 dB(A) vid 

bostäder inom detaljplanelagt område. Kommunen bedömer att Borealis AB har visat i 
prövotidsutredningen att man vidtagit åtgärder och att det går att klara 45 dB(A) 
utomhus vid bostäder inom detaljplanelagt område. Bullernivån i domslutet bör därför 
följa utredningsuppdraget och de bullernivåer som bolaget tekniskt sett klarar vid 
normal drift. Bullernivåerna i immissionspunkterna som domstolen hänvisar till i 
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domskälen ser ut att grundas i uppgifter som lyftes fram vid domstolsförhandlingen. 
Dessa ser inte ut att stämma helt överens med bullerutredningen i den inlämnade 
prövotidsutredningen.   
 

• Domstolens beslut om att villkor för buller endast gäller i tre immissionspunkter inom 
detaljplanelagt område söder om anläggningen är en alltför stor förenkling av 
bullersituationen och kan inte accepteras.  

 
Buller från stora facklan 

• Kommunens har i sitt yttrande anfört att en rimlighetsavvägning ska ingå i beslutet om 
den stora facklan.  Prövotidsutredningen har inte tillräckligt beskrivit möjliga åtgärder 
för att minska detta bullret och domstolen har inte tagit ställning i frågan. Det 
lågfrekventa ljudet från stora facklan är påtagligt och hörs på långa avstånd. Vid 
uppstart av anläggningen efter ett stopp kan facklingen pågå i flera dygn vilket innebär 
en påtaglig störning för boende som hör av sig med klagomål till kommunen och 
länsstyrelsen. 

 
Buller för verksamhet med begränsad varaktighet 

• Kommunen har tagit del av bolagets kompletterande villkorsförslag genom 
domstolens underrättelse 19 mars 2021, aktbilaga 226. Kommunen vidhåller sitt 
tidigare ställningstagande i remissvar från 2020-08-26 att tillfälligt avsteg upp till 50 
dB(A) under dag- och kvällstid avseende bullrande verksamhet med begränsad 
varaktighet, i första hand bör planeras till dagtid och begränsas i omfattning och tid.  

 
Utveckling av talan 
Kommunens ställningstaganden i tidigare yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende 
buller är att de ekvivalenta ljudnivåerna från anläggningen som utgångspunkt ska följa 
Naturvårdsverkets riktvärden utomhus vid bostäder. Naturvårdsverkets riktvärden för 
industribuller nattetid är 40 dB(A).  

Borealis har under prövotiden enligt mark- och miljödomstolens deldom från 20216-12-01 
åtagit sig att vidta åtgärder för att nå den ekvivalenta ljudnivån 45 dB(A) vid planlagda 
bostäder samt utrett möjligheten att ytterligare sänka ljudnivån i intervall om med 1dB(A). 
Bolaget har enligt prövotidsredovisningen och förslag till villkor från 2020-01-20, aktbilaga 
182 samt 190, vidtagit åtgärder och visat att det är möjligt att klara 45 dB(A) men anser inte 
att det är möjligt att nå lägre ljudnivåer utan att de befintliga kompressorerna byts ut vilket 
skulle innebära höga kostnader och därför inte är ekonomiskt rimligt.  I ett senare skede, 
aktbilaga 202, har bolaget ändrat i sitt förslag till slutliga villkor och föreslår en uppdelning av 
ekvivalenta ljudnivå under normal drift som begränsas till 47 dB(A) inom detaljplan för 
bostäder samt villkor för buller med begränsad varaktighet i möjligaste mån inte överstiger 55 
dB(A).  
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Kommunen vidhåller tidigare inlämnade yttrande och ställningstagande i frågan om buller 
oavsett bolagets ändrade inställning och reviderade villkorsförslag i ett senare skede. 
Bakgrunden till bedömningen av vad som är rimliga eller orimliga kostnader för att nå så nära 
riktvärdet som möjligt genom ytterligare åtgärder har inte framkommit i 
prövotidsredovisningen. Samhällets kostnader i form av ohälsa orsakat av omgivningsbuller 
har inte vägts in i domstolens beslut. Borealis produktion pågår under hela dygnet och är 
aldrig helt tyst vilket bör vägas in i bedömningen av påverkan för boende och få stor tyngd i 
den sammanvägda skälighetsbedömningen av samhällsnytta och skyddet av människors hälsa 
i beslutet om de slutliga villkoren för buller. 

Mark- och miljödomstolen beslutade i deldomen 2021-09-13 att bland annat avsluta 
prövotiden gällande störande buller från verksamheten (utredningsuppdrag U9). De beslutade 
villkoren för buller är  

• Buller från verksamheten ska vid normal drift begränsas så att den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus inte överstiger 47 dB(A) i immissionspunkterna IPA-IPC.  

• Starkt bullrande planerad verksamhet till exempel uppstart av elgeneratorn eller 
högtrycksspolning vid rengöring av utrusning, ska genomföras under dagtid, vardagar 
(kl 06-18) och på sätt som i möjligaste mån inte ger upphov till buller som överstiger 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid immissionspunkterna A-C. 

• Vid nyinstallation av bullrande utrustning ska bullerbegränsande åtgärder vidtas så att 
det beräknade sammanlagda bullret från nyinstallerad utrusning, förutom utrusning på 
facklor, inte orsakar buller överstigande 40 dB(A) vid immissionspunkterna A-C. 

• De angivna beräkningsvärdena ska kontrolleras och utvärderas genom en kombination 
av närfältsmätningar och beräkningar eller genom mätning vid immissionspunkterna. 
Kontroll ska ske när det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra mer 
än obetydligt ökade bullernivåer, minst var femte år eller när tillsynsmyndigheten i 
övrig anser att kontroll är befogad. 

 
Ekvivalent ljudnivå vid bostäder  
Kommunen motsätter sig mark- och miljödomstolens beslut i den delen som begränsar de 
ekvivalenta ljudnivåerna till 47 dB(A) i immissionspunkterna IPA-IPC. Bolaget har visat 
genom prövotidsredovisningen att man vidtagit åtgärder som gör att man klarar 45 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå i immissionspunkterna A-C. I prövotidsredovisningen, aktbilaga 182 på 
sidan 4 i bilaga 1, visar resultatet av beräkningarna i immissionspunkterna IPA-IPC, att man 
uppfyller ekvivalenta ljudnivåerna 45 dB(A) sedan 2017. Beslutade villkor ska vara drivande 
för verksamheten så att de når så långt som möjligt i fråga om hänsyn till människor och miljö 
och vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Bolaget har visat att de klarar en 
lägre ekvivalent ljudnivå vilket också bör återspeglas i det beslutade villkoret. Beslutet om 
begränsningen vid nyinstallation av bullrande utrustning till 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
riskerar att inte ha effekt på längre sikt med villkor som, utan tidsbegränsning och möjlighet 
till omprövning, fortsatt tillåter högre bullernivåer. 
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Kommunen befarar att domskälen i beslutet har sin grund i felaktig information. Mark- och 
miljödomstolen refererar till beräkningar i immissionspunkterna IP 1 52 dB(A), IP2-4 till 
48/49 dB(A) och övriga som 47 dBA eller lägre. Det ser ut att grundas i uppgifter från 
beräkningar 2015. Enligt bolagets prövotidsredovisning, aktbilaga 182, bilaga 1, tabell 1, 
klarar bolaget de lägre ekvivalenta ljudnivåerna på 45 dB(A) i immissionspunkterna A-C. 
 
Bolagets ändrade förslag till slutliga villkor går ut på att man vill ta höjd för eventuella 
förändringar eller oförutsedda händelser som inte ingår i verksamheten vid normal drift. 
Kommunen delar inte synsättet om extra marginal med 2 decibel i villkoret för buller, särskilt 
inte om villkoret delas upp i ytterligare ett villkor som ger bolaget undantag för starkt 
bullrande planerad verksamhet och därigenom ökar sin marginal för att kunna bullra mer. 
 
En begränsning av ljudnivåerna till att enbart omfatta bostäder i kontrollpunkterna IPA-IPC 
söder om anläggningen är enligt kommunens uppfattning felaktigt och tar inte fullt ut hänsyn 
till omgivningen. Ett villkor bör utformas så att det tar hänsyn till alla boende inom 
störningsområdet, särskilt som störande buller upplevs från andra väderstreck och avstånd än 
de som ligger närmast söder om anläggningen. Ett beslut om kontrollpunkter behöver omfatta 
fler platser som har betydelse ur störningssynpunkt då geografin och dämpningen i området 
varierar. Anläggningen ligger vid havet vilket har betydelse även för de som bor längre bort 
där bullret färdas över vattnet. Detta blir extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller 
lågfrekvent buller. 
 
Buller för verksamhet med begränsad varaktighet 
Kommunen motsätter sig mark- och miljödomstolens beslut som begränsar starkt bullrande 
planerad verksamhet till 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Kommunen anser att 
Naturvårdsverkets riktvärden ska gälla och att avsteg från dessa endast ska kunna medges av 
tillsynsmyndigheten i särskilda fall genom beslutade villkor i tillståndet. Domstolens 
beslutade villkor ger möjlighet till ytterligare utökning av bolagets buller som inte är skäligt.  
 
Inom närområdet finns en skola och förskola med skolgårdar som kan riskera att påverkas 
negativt av höga ljudnivåer dagtid. Utöver boende behöver hänsyn även tas till dessa 
verksamheter i beslutet om ljudnivåer dagtid. Starkt bullrande planerad verksamhet bör 
begränsas i tid och inte kunna ske utan tillsynsmyndighetens godkännande. 
 
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller utomhus vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler är 50 dB(A) under dagtid kl 06-18. Det finns också riktvärden för maximala 
ljudnivåer nattetid. Enligt dessa bör maximala ljudnivåer högre än 55 dB(A) nattetid inte 
förekomma annat än vid enstaka tillfällen. Vid starka ljudkaraktärer såsom impulsljud ska 
dessutom riktvärdet sänkas med 5 dB(A).  
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Buller från stora facklan 
Enligt deldomen från 2016-12-01, har bolaget haft uppdraget att beskriva möjliga åtgärder för 
att minska lågfrekvent buller från stora facklan enligt U9. Denna dom var en förlängning av 
prövotiden för domslutet från 2014-02-17. I domskälen från 2016-12-01 har domstolen 
särskilt angett varför lågfrekvent buller från den stora facklan behöver utredas ytterligare. På 
sidan 29 i står: ”I fråga om buller från facklorna redovisas att ljudet från den stora facklan 
minskats men att ljudet är mer lågfrekvent. Eftersom det lågfrekventa bullret från facklorna 
tidigare varit markant och störande för boende på stora avstånd från verksamheten anser 
domstolen att ytterligare utredning behövs härom. Denna bör dels omfatta förekommande 
lågfrekvent buller vid bostäder i form av dB(C) inomhus och dels de tekniska, miljömässiga 
och ekonomiska förutsättningarna att vidta åtgärder som minskar lågfrekvent buller från 
stora facklan”.   
 
Mark- och miljödomstolen har inte bedömt om den inlämnade prövotidsredovisningen av 
lågfrekvent buller uppfyller uppdraget enligt domen från 2016. Kommunen saknar 
klargörande domskäl till varför det lågfrekventa bullret från anläggningen lämnats oreglerat i 
den nu beslutade domen.  
 
Kommunens bedömning är att lågfrekvent buller inte har redovisats av bolaget i den 
omfattning som domstolen angett i domen från 2016-12-01. Bolaget redovisar lågfrekvent 
ljudnivå utomhus i dB(A) och har bedömt att riktvärdet inomhus kan riskera att överskridas 
vid svagare fasader såsom trä och puts inom frekvensområdena 50-80 Hz. Redovisningen 
saknar dock jämförelser med respektive riktvärde för de nio tersbanden mellan 31,5 Hz – 200 
Hz för lågfrekvent buller enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:13 samt 
jämförelse mellan A-vägd nivå och C-vägd nivå. 
 
Kommunen konstaterar att fackling i den stora facklan skett vid flera tillfällen under flera 
dagar under det senaste året. Det lågfrekventa bullret från den stora facklan, särskilt under 
längre tid, är en påtaglig störning för många på långt avstånd och har varit så under många år. 
Utredningen av lågfrekvent buller behöver omfatta hänsyn till att ljudkällor som domineras av 
eller innehåller mycket låga frekvenser representeras bättre med C-vägningen och att 
skillnaden mellan dBA och dBC används som ett mått för att se om ljudet innehåller mycket 
energi i det låga frekvensområdet. Kommunen bedömer att lågfrekvent buller från stora 
facklan inte är tillräckligt utredd och behöver utredas ytterligare och begränsas med villkor. 
En förlängning av prövotiden för buller är därför motiverat. 
 
Med lågfrekvent buller avses buller där dominerande frekvensspektrumet ligger mellan 20 
och 200 Hz. Naturvårdsverket hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning 
av buller inomhus samt riktvärden för lågfrekvent buller i sin vägledning (Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538 april 2015). Hälsoeffekter av buller och 
höga ljudnivåer samt lågfrekvent buller beskrivs av Folkhälsomyndigheten, ”det finns ett 
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tydligt samband mellan exponering för lågfrekventa ljud och ökad störning; ljud som 
innehåller lågfrekventa komponenter är alltså mer störande än buller utan lågfrekvent 
innehåll. Ett par studier av sömnpåverkan visar vidare att lågfrekvent buller kan påverka 
sömnens återhämtande inverkan och påverka hormonell dygnsrytm. Vad gäller hjärt- och 
kärlpåverkan visar en studie att det finns samband med högt blodtryck.” 
Folkhälsomyndigheten har också beskrivit lågfrekvent buller i sitt kunskapsstöd ”Om ljud och 
buller”: ”Om ett lågfrekvent ljud har börjat upplevas som störande är tillvänjningen i stort 
sett obefintlig.” ”När ljudet domineras av låga frekvenser påverkar det människor mer än 
andra ljud, vid samma A-vägda nivå. Exponering kan orsaka trötthet irritation, huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter och störds sömn.” 
 
Prövningstillstånd 
Kommunen bedömer att det finns skäl till att betvivla riktigheten i mark- och miljödomstolens 
beslut samt att miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte klarlagts i tillräcklig utsträckning i 
avvägningen av vad som är skäligt, sett utifrån samhällsnytta, ekonomiskt rimliga åtgärder 
och skyddet av folkhälsan i frågorna om buller från anläggningen (prövotidsuppdrag U3 och 
U9).    
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PARTER 
 
Sökande 
Borealis AB, 556078-6633 
444 86 Stenungsund 
  
Ombud: Advokat Malin Wikström 
Front Advokater AB 
Kungstorget 2 
411 17 Göteborg 
 
SAKEN 

Ansökan om tillstånd till verksamheten vid bolagets krackeranläggning m.m. i 
Stenungsunds kommun; nu om prövotidsfrågor 
_____________ 
 

DOMSLUT 

A. Mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden vad gäller de uppskjutna frågorna 

om Tekniska möjligheter att återföra fackelgas i syfte att minska fackling, Buller 

från verksamheten, Förutsättningarna att byta fackeltopp till ”low-noise”-typ 

samt att Minimera tillfällen med sotande fackling (utredningsuppdragen U3 och 

U9 samt kvarvarande delar av utredningsuppdraget U2) , och föreskriver föl-

jande slutliga villkor. 

 

2.7  Fackling av bränngasöverskott vid anläggningen får ett normalår inte över-

skrida 1 500 ton per år. 

 

Fackling av bränngasöverskott vid anläggningen får år med planerat under-

hållsstopp inte överskrida 2 000 ton. 

 

2.8  Fackling av överskottsgas (bränngas, analysgas och gas från kompressortät-

ningar) ska minimeras och bolaget ska kontinuerligt arbeta med att utvärdera 
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och vidta åtgärder för att minska facklingen. Vidtagna åtgärder och utvärde-

ringar ska redovisas i den årliga miljörapporten. Åtgärder i form av förbätt-

rad processtyrning och byte och installation av reglerutrustning – som bola-

get åtagit sig att utföra – ska vara genomförda senast under 2022. 

 

4.1 Buller från verksamheten ska vid normal drift begränsas så att den ekviva-

lenta ljudnivån utomhus inte överstiger 47 dB(A) i immissionspunkterna 

IP A - IP C, se bild nedan.  

 
 
Starkt bullrande planerad verksamhet, t.ex. uppstart av elgeneratorn eller 

högtrycksspolning vid rengöring av utrustning, ska genomföras under dagtid 

vardagar (kl. 06-18) och på sätt som i möjligaste mån inte ger upphov till 

buller som överstiger 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid immissionspunk-

terna A – C. 

 

Vid nyinstallation av bullrande utrustning ska bullerbegränsande åtgärder 

vidtas så att det beräknade sammanlagda bullret från nyinstallerad utrust-

ning, förutom utrustning på facklor, inte orsakar buller överstigande 

40 dB(A) vid immissionspunkterna A – C. 

 

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras och utvärderas genom en 

kombination av närfältsmätningar och beräkningar eller genom mätning vid 
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immissionspunkterna. Kontroll ska ske när det har skett förändringar i verk-

samheten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer, minst var 

femte år eller när tillsynsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad. 

 

B. Med ändring av vad som bestämts i domstolens dom den 17 februari 2014 fast-

ställer Mark- och miljödomstolen att villkor 1.2 ska ha följande lydelse (änd-

ringen kursiverad). 

 

1.2  Renovering av de sex äldsta krackugnarna ska påbörjas senast vid utgången 

av år 2016 och vara färdigställd senast vid utgången av år 2023. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Mark- och miljödomstolen lämnade den 17 februari 2014 Borealis AB tillstånd en-

ligt miljöbalken till verksamheten vid bolagets krackeranläggning och hamn i 

Stenungsund omfattande 

a)  en högsta årlig råvaruförbrukning av 1,7 miljoner ton nafta, etan, propan och bu-

tan eller andra likartade råvaror, 

b)  att i befintlig hamn (Havden) motta 250 fartygsanlöp per år, 

c)  att uppföra och driva en ny tank om 60 000 m3 för lagring av flytande etan samt 

d)  rätt att för den ansökta verksamheten utföra erforderliga anläggningar och in-

stallationer samt modifieringar av befintliga anläggningar och installationer. 

 

I 2014 års dom sköt mark- och miljödomstolen, under en prövotid, upp fastställan-

det av slutliga villkor i följande avseenden. 

- Utsläpp till luft, 
- Utsläpp till vatten, 
- Ammoniakanvändning samt 
- Buller 
 

I angivna frågor fastställdes 10 utredningsuppdrag, U1 - U10. Fyra utredningsupp-

drag, U4 - U6 och U10, skulle redovisas till tillsynsmyndigheten. Utredningsupp-

draget U8 avslutades genom dom den 1 december 2016. I dom den 30 januari 2019 

avslutade domstolen prövotiden för utsläpp till luft vad avser återvinning av gas vid 

lossning av nafta. Prövotiden avseende utredningsuppdragen U1 (utsläpp till luft av 

kväveoxider) och U7 (utsläpp till vatten) löper till sex månader efter renoveringen 

av de sex äldsta krackugnarna är avslutad resp. till den 31 december 2022. 

 

I denna dom prövas de uppskjutna frågorna enligt Borealis AB:s prövotidsuppdrag 

U2, U3  och U9, vilka nu har följande lydelser. 
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U2. (Utsläpp till luft – dom den 30 januari 2019) 

Utredning avseende tekniska möjligheter att återföra fackelgas i syfte att minska 

facklingen. Redovisningen ska omfatta  

- möjligheterna att minska resp. helt upphöra med fackling vid normal drift. Här-
vid ska bl.a. BAT 17 i BREF CWW beaktas. 

- vilka åtgärder Borealis AB åtar sig att genomföra. 
- Kostnadsaspekter och möjlig tidplan. 
- Förslag på slutligt villkor för utsläpp av bränngas uppdelat på normalår och 
- år med underhållsstopp. 
Vid bedömning av möjliga åtgärder ska säkerhetsaspekter beaktas. 

 

U3. (Utsläpp till luft – dom den 30 januari 2014) 

Utredning avseende tekniska möjligheter att byta till "low-noise"-topp på den stora 

facklan samt att minimera tillfällen med och omfattning av sotande fackling. Härvid 

ska beaktas det totala ångbehovet samt tekniska och ekonomiska förutsättningar för 

de åtgärder som krävs för tillräcklig ångförsörjning vid driftsstörningar och elbort-

fall. Utredningen ska också omfatta förutsättningar för automatisk styrning av ånga 

till stora facklan. Kostnader för möjliga åtgärder ska anges liksom motivering till 

varför det enligt bolaget inte är rimligt att genomföra vissa åtgärder.  

 

U9. (Buller – dom den 30 januari 2019) 

Utredning av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna att vidta 

bullerdämpande åtgärder i följande avseenden. 

- Utvärdering av de åtgärder bullerdämpande åtgärder som bolaget åtagit sig att 
genomföra för att nå ekvivalent bullernivå 45 dB(A) vid bostäder inom planlagda 
bostadsområden. Av utvärderingen ska framgå dels hur effektiv respektive åt-
gärd varit, dels vilka ekvivalenta bullernivåer som erhålls vid planlagd bostads-
bebyggelse, immissionspunkt A-C, respektive vid övriga bostäder, immissions-
punkt 1-5. 

- Beskrivning av effekten av ytterligare åtgärder i syfte att minska bullernivåerna 
vid "övriga bostäder" samt vid "nattetid vid bostäder inom planlagda bostadsom-
råden". Av redovisningen bör framgå möjligheter och kostnader för ytterligare 
bullerreduktion ner till 45 dB(A) vid "övriga bostäder" och ner till 40 dB(A) vid 
" vid bostäder inom planlagda bostadsområden." i intervall om 1 dB(A). 

- Kontroll av förekommande nivåer av lågfrekvent buller från stora facklan vid bo-
städer (IPA, IPB och IPC samt minst en av immissionspunkterna IP1 - IP5) un-
der minst tre olika driftfall av facklan. 
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-  Beskrivning av möjliga åtgärder att minska lågfrekvent buller från stora facklan. 

 

I de nu aktuella prövotidsfrågorna gäller följande provisoriska föreskrifter. 

P2. Kapaciteten för sotfri fackling ska senast den 31 december 2015 ha höjts 
till minst 120 ton/tim. 
 

P3. Facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen får inte överskrida 
3000 ton per år. 
 

P6. Buller från verksamheten exklusive fackling ska begränsas så att den ekvi-
valenta ljudnivån utomhus vid planlagd bostadsbebyggelse - undantaget 
bostäder belägna inom område som i gällande detaljplan åsatts beteckning 
Jmb; "Småindustri och i vissa fall bostäder" - inte överstiger 48 dB(A). 
Den ekvivalenta ljudnivån vid övriga bostäder får inte överstiga 53 dB(A). 
Medveten avblåsning av säkerhetsventiler eller motsvarande bullrande åt-
gärder får inte ske nattetid (kl. 22-07). De angivna begränsningsvärdena 
ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar i enlighet med 
Naturvårdsverkets riktlinjer. 
 

I domen prövas även en ansökan från Borealis AB om villkorsändring avseende 

villkor 1.2 i gällande tillstånd avseende när renoveringen av de sex äldsta krackug-

narna ska vara färdigställd. Enligt villkoret ska renoveringen påbörjas senast vid ut-

gången av år 2016 och vara färdigställd senast vid utgången av år 2022. 

 

BOREALIS AB:S PRÖVOTIDSREDOVISNINGAR 

Borealis AB har yrkat att mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden för utred-

ningsuppdrag U2, U3 och U9 och meddelar slutliga villkor enligt bolagets förslag. 

U2 - möjligheter att återföra fackelgas i syfte att minska facklingen. 

Sammanfattning 
Borealis AB föreslår slutligt villkor för fackling av bränngas enligt följande. 

Fackling av bränngasöverskott vid anläggningen ett normalår får inte över-
skrida 1 500 ton per år. 
 
Fackling av bränngasöverskott vid anläggningen ett år med planerat under-
hållsstopp får inte överskrida 2 000 ton per år. 
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Fackling från verksamheten vid krackeranläggningen sker av säkerhetsskäl vid hän-

delse av processtörningar, vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden såsom stopp och 

uppstart av anläggningen samt urdrifttagande av utrustning för underhåll. Vid rutin-

mässig drift sker fackling vid 1) lossning av nafta till bergrum, 2) vid överskott av 

bränngas, 3) vid avdrag för analys av processgasen/produkterna och 4) från kom-

pressortätningar. Fackling av säkerhetsskäl och vid icke-rutinmässiga driftsförhål-

landen kommer inte att upphöra, syftet med fackelsystemet är att hantera gas på ett 

säkert sätt i dessa situationer. En stabil drift med få störningar är den överlägset 

bästa åtgärden för att minimera all fackling. 

 

Vad gäller fackling från lossning av nafta och från analysatorerna är det inte moti-

verat att vidta ytterligare åtgärder och investeringar för att dessa mindre strömmar 

ska kunna hanteras på annat sätt än genom förbränning i facklan. Frågan om att 

vidta ytterligare åtgärder för att minska fackling vid lossning av nafta är slutligt av-

gjord genom mark- och miljödomstolens deldom den 30 mars 2019. Domstolen har 

avslutat prövotiden i denna del och angett i domskälen att det inte är motiverat att 

vidta vidare utredningar och åtgärder.  

 

Ytterligare åtgärder avseende omledning av gas från kompressorventilerna bedöms 

inte vara möjliga av säkerhetsskäl. Borealis AB redovisar därför inte några möjliga 

åtgärder med tillhörande tidplan och kostnadsförslag i denna del. 

 

För fackling vid överskott av bränngas har Borealis AB genomfört ett stort antal åt-

gärder för att minimera fackling. Ett totalt upphörande av fackling är dock inte möj-

ligt. Borealis AB har identifierat möjliga åtgärder genom uppgraderad instrumente-

ring och övervakning. För att ytterligare förbättra balansen och minska överskottet 

kan förbättrad processtyrning innebärande både optimering av styrningen samt byte 

och installation av reglerutrustning genomföras. Uppskattningen är att denna inve-

stering kommer reducera dagens bränngasfackling med 25 procent. Kostnaden är i 

detta läge uppskattad till 5 miljoner kr. 
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Det är inte möjligt att helt upphöra med bränngasfackling under normal drift. I kort-

het beror detta på att fabrikens design innebär att egentillverkad bränngas används 

som bränsle i ugnar och pannor samt används för elproduktion och försäljning till 

kunder. Fackling syftar främst till att skydda anläggningen i nödsituationer och un-

der uppstart och driftsstopp genom att säkert ta hand om kolväteflöden. BAT 17 

stadgar att bästa tillgängliga teknik är att endast använda fackling av säkerhetsskäl 

eller vid icke-rutinmässiga driftförhållanden genom användande av de tekniker som 

nämns i BAT 17 a) och b). 

 

Borealis AB har genom de åtgärder som har redovisats inom ramen för U2 så långt 

möjligt genomfört vad som är stadgat enligt BAT 17 och nyttjar de tekniker som 

förordas. Bolaget har utfört ett omfattande arbete för att utreda omfattningen av 

facklingen från olika källor och hur gas kan ledas om eller på annat sätt hanteras så 

att facktingen vid normal drift helt ska upphöra. I ett fall är det inte motiverat att 

vidta omfattande åtgärder och stora investeringar för att en mindre ström ska kunna 

hanteras på annat sätt än genom facklan. I övriga fall är det inte möjligt av säker-

hetsskäl att så sker. Borealis AB anser att krackeranläggningen efterlever de krav på 

bästa tillgängliga teknik som BAT 17 a) och BAT 17 b) uppställer. 

 

Utredningen 

Bolaget har genomfört ett omfattande arbete med att minska facklingen från verk-

samheten, vilket har resulterat i att den samlade facklingen under normal drift har 

minskat med cirka 2 300 ton årligen. Med nu föreslagna åtgärder minimeras fack-

lingen under normala driftförhållanden ytterligare och därmed efterlevs BAT 17 så 

långt möjligt genom korrekt konstruktion av delanläggning och drift av delanlägg-

ningen. 

 

Bästa tillgängliga teknik för att förhindra utsläpp till luft från fackling är att endast 

använda fackling av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden 

(t.ex. vid start eller avstängning), med användning av en eller båda av de tekniker 

som anges nedan. 
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a) Korrekt konstruktion av delanläggningen - Detta innefattar tillhandahållande av 
ett gasåtervinningssystem med tillräcklig kapacitet och användning av säkerhets-
ventiler med hög tillförlitlighet. - Allmänt tillämpligt för nya delanläggningar. Gas-
återvinningssystem kan installeras i efterhand i befintliga delanläggningar. 
b) Drift av delanläggningen - Detta innefattar balansering av bränngassystemet och 
användning av avancerad processtyrning. - Allmänt tillämpligt. 
 

Facklorna ingår i anläggningens säkerhetssystem och används för att anläggningen 

ska kunna stoppas och startas på ett säkert sätt och hantera driftsstörningar utan risk 

för påverkan på säkerheten. Krackeranläggningen går normalt kontinuerligt mellan 

de planerade underhållsstoppen som sker vart sjätte år. 

 

Fackling vid icke-rutinmässiga förhållanden, förutom start/stopp och driftsstör-

ningar, kan vara orsakade av externa kunder, underhållsarbeten eller projekt. Fack-

lingshändelser orsakade av externa kunder kan exempelvis vara oplanerade stopp 

hos grannindustrierna som innebär att de inte tar ut råvara som produceras av krack-

ern. Detta medför att produkterna måste facklas inledningsvis innan produktionen 

vid krackeranläggningen har justerats utifrån kunders behov. Facklingshändelser or-

sakade av underhållsarbeten och projekt kan bero på att behållare eller tankar måste 

tömmas inför de planerade arbetena. 

 

Fackling under normala/rutinmässiga driftsförhållanden vid krackeranläggningen är 

fackling av bränngasöverskott, gas från kompressortätningar, nafta från bergrummet 

UC-901 vid lossning av nafta och gasströmmar från flera olika gasanalysatorer i an-

läggningen. De strömmar till facklan som nu har studerats inom ramen för den för-

längda prövotiden är brännsgasöverskott samt gas från kompressortätningar och 

analysatorer.  

 

Borealis AB har under många år arbetat med att minska facklingen och dess miljö-

påverkan. Facklingen är en av de miljö-KPI (Key Performance Indicators) som följs 

upp månadsvis och för vilken ambitiösa interna mål sätts årligen. Bolaget har ge-

nomfört direkta åtgärder för att inte leda gasen till facklorna utan istället återföra 

gasflödena till processen vilket har bidragit till reducerad fackling. Dessutom har 
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bolaget ökat facklornas kapacitet för sotfri fackling samt ökat tillgången på matar-

vatten och ånga vid processtörningar vilket har bidragit till reducerad sotande fack-

ling. Ökad tillförlitlighet på anläggningen har också minskat behovet av fackling. 

Exempelvis har åtgärder kopplade till etenfackling från T-1808 och kontinuerlig 

fackling från SHP/ETBE-enheten gjort att facklingen minskat med drygt 2 000 ton 

årligen. Flera åtgärder kopplade till bränngasfacklingen har bidragit till mycket låg 

bränngasfackling under 2017 och 2018. 

 

Vid en analys av hur stor andel av facklad mängd som utgörs av fackling vid nor-

mala/rutinmässiga driftförhållanden respektive av säkerhetsskäl eller icke rutin-

mässig drift åren 2016-2018 kan man konstatera att huvuddelen av facklingen sker 

av säkerhetsskäl eller orsakas av icke rutinmässig drift, ca 60 - 70 %. Av fackling 

under normala/rutinmässiga driftförhållanden utgör bränngasöverskottet mellan 35 

och 70 % av denna fackling.  

 

Krackeranläggningens bränngassystem är ett dynamiskt komplext system med ett 

flertal producenter och förbrukare. Bränngas, i form av metan och vätgas, är en bi-

produkt från krackningsprocessen. De största förbrukarna av bränngasen är krack-

ugnarna, pannorna och kunderna Inovyn, Nouryon och Perstorp. 

 

För att säkerställa stabilitet krävs att bränngassystemet är i balans. Om konsum-

tionen är högre än produktionen krävs tillskott av propan, etan eller naturgas. Om 

produktionen är högre än konsumtionen måste överskottet facklas av. Bränngassy-

stemets balans faller till viss del utanför bolagets kontroll, detta eftersom konstrukt-

ionen av systemet innebär att Borealis AB levererar bränngasen i form av produkter 

till externa kunder. Om de externa kunderna inte nyttjar det flöde som de normalt 

sett tar ut från Borealis AB:s system, exempelvis på grund av en driftstörning, får 

bolaget ett överskott som måste hanteras. När en extern kund slutar ta emot råvara 

från Borealis AB får systemet omedelbart ett överskott. Omställningen i processen i 

bolagets anläggning för att justera produktionen efter den minskade efterfrågan krä-

ver dock tidskrävande ändringar och justeringar av anläggningen. Under tiden 

måste bränngasöverskottet av säkerhetsskäl förbrännas i facklorna. 
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Tidigare investeringar så som turboalternatorn (konsumerar bränngas och produce-

rar el motsvarande en tredjedel av krackerns elbehov) och metankompressorn (me-

tanexport till Perstorp) har förbättrat läget avsevärt då överskott som gått till facklan 

kunnat minskas. Även förändringen av råvarumixen, genom t.ex. etanprojektet där 

anläggningen byggdes om för att kracka mer etan, under de senaste åren har mins-

kat produktionen av bränngas. Dessa investeringar har gett ett lägre bränngasöver-

skott och har reducerat krackerns fackling vid normal drift. 

 

För att förbättra balansen och minska överskottet ytterligare krävs förbättrad pro-

cesstyrning som både innebär optimering av styrningen samt byte och installation 

av reglerutrustning. Uppskattningen är att denna investering kommer reducera 

bränngasfacklingen med ca 25%. Studie för detta pågår.  

 

BAT 17 efterlevs så långt möjligt genom den balansering av bränngassystemet som 

kommer bli möjlig med förbättrad processtyrning och reglerutrustning tillsammans 

med övriga åtgärder som Borealis har vidtagit de senaste åren och redovisat till 

domstolen. 

 

Avdrag av gas från kompressortätningar från fem kompressorer leds till facklan. Ef-

ter genomförda analyser av gasen från kompressortätningssystemen har Borealis 

konstaterat att den utgörs till 95 % av kvävgas, och att mängden kolväte som fack-

las årligen från denna ström uppgår till ca 40 ton. Inom anläggningen finns ett antal 

gasanalysatorer för övervakning av driften och kontroll av produktströmmar. Från 

dessa analysatorer leds kolväte till facklan i samband med att analyser genomförs, 

totalt ca 2 kg per timme. Fackling från gasanalysatorer har uppskattats till 17 ton/år. 

Denna ström består enbart av kolväten. 

 

Flera olika möjligheter har utretts för att minska facklingen av gas från kompressor-

tätningar och analysatorer, bland annat genom återvinning och genom att leda gasen 

till ångpannorna eller befintlig förbränningsugn. Även möjligheten att installera ny 
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utrustning har utretts och bedömts. Att återvinna de små mängder kolväten som ga-

sen från kompressortätningar innehåller skulle kräva hög energiförbrukning vid 

kompression av kvävgasen, samtidigt som det skulle innebära processäkerhetsrisker 

och risker för utrustningsskador på kompressorerna i händelse av en störning i det 

nya systemet. Dessa kompressorer är centrala för anläggningens drift och skador på 

dem skulle få stora konsekvenser såsom risk för läckage och processäkerhetshändel-

ser, driftstörningar och i förlängningen anläggningsstopp, vilket skulle leda till mer 

fackling. Borealis AB bedömer därför att den enda säkra lösningen är fortsatt för-

bränning av gasen från kompressortätningarna. Med anledning av att bolaget inte 

bedömer att det finns en lösning där säkerheten kan garanteras har bolaget inte ut-

rett detta vidare varför inga kostnadsförslag har tagits fram. 

 

Enligt gällande provisorisk förskrift får fackling av bränngasöverskott vid anlägg-

ningen inte överskrida 3 000 ton per år. De senaste åren har bränngasfacklingen le-

gat på från knappt 3 000 ton ned mot lägst knappt 1 000 ton per år. Variationen be-

ror på råvarumix, kunders behov, och möjligheten att nyttja turboalternatorn och 

metankompressorn vid överskott. Genomförda åtgärder såsom installation av tur-

boalternatorn, metankompressorn, återföring av processgas till anläggningen från T-

1808 och ETBE-arean samt det ökade fokuset på balansering av bränngasfackling, 

månadsuppföljningar och analyser, förebyggande underhåll på ventiler och lägre 

larmnivåer har gett ett mycket bra resultat de senaste åren och avsevärt minskat 

bränngasfacklingen. Detta framgår tydligt vid en jämförelse med åren efter 2016. 

U3 - utsläpp till luft avseende tekniska möjligheter att byta till "low-noise"-

topp på den stora facklan samt att minimera tillfällen med och omfattning av 

sotande fackling. 

Sammanfattning 

Borealis AB har genomfört de utredningar som utredningsuppdraget U3 omfattar 

och anser att prövotiden för utredningsuppdraget nu ska avslutas. 

 

Krackeranläggningens fackelsystem består av en stor (G-1261) och en liten (G-

1260) fackla. Den stora facklan är utrustad med en konventionell fackeltopp. Den 
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lilla facklan är sedan år 2014 utrustad med en "low-noise"-fackeltopp som en del i 

arbetet att minska bullerpåverkan på närliggande bostäder. Borealis har under utred-

ningstiden studerat och utvärderat funktionen och effekten av en "low-noise"-fack-

eltopp.  

 

Borealis AB har identifierat ett antal allvarliga risker med installation av en "low-

noise"-fackeltopp på den stora facklan, vilka blir särskilt allvarliga eftersom den 

stora facklan ingår i anläggningens säkerhetssystem. Riskerna är bland annat relate-

rade till det kalla klimatet i Sverige då en mycket allvarlig risk är en eventuell frys-

ning och blockering invändigt i facklan. Risken för invändig blockering ökar vid 

begränsad användning av facklan. Merparten av tiden används inte stora facklan för 

förbränning av kolväten och risken för frysning och blockering inne i facklan är 

därför påtagligt högre än för den lilla facklan. 

 

Det är av säkerhetsskäl av avgörande betydelse att den stora facklan kan användas 

vid varje givet tillfälle, då den måste kunna ta ner trycket i anläggningen vid drift-

störningar när den förbränner stora mängder kolväten för att garantera säkerheten på 

anläggningen. I anledning av de säkerhetsrisker som ett byte till en "low-noise"-

fackeltopp skulle medföra, har bolaget beslutat att inte genomföra ett byte av fack-

eltopp på den stora facklan. Beslutet är helt grundat i säkerhetsaspekter. 

 

För att minimera tillfällen med sotande fackling och omfattningen av sotande fack-

ling vid dessa tillfällen, har Borealis AB arbetat med elsäkerhet, att säkra tillgången 

på ånga och att minska risken för driftstörningar. Facklingen under uppstart och pla-

nerade nedtagningar av fabriken hanteras normalt utan sotning. Det är vid driftstör-

ningar där mängden gas till fackelsystemet överstiger 120 ton kolväten/timme som 

sotande fackling förekommer. 

 

Tillförlitlig drift av ångsystemet och tillräcklig tillgång till matarvatten är kritiskt 

för att minimera risken för sotande fackling vid driftstörningar. Kapaciteten för pro-

duktion och lagring av matarvatten har utökats. Efter installation av ny ångledning 
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och ny fackeltopp på stora facklan kan systemet nu hålla ett högre ångtryck och sy-

stemet klarar att fackla 120 ton kolväten/timme utan sotning. Detta är tillräckligt för 

de flesta driftstörningar som kan förekomma, förutom totalt strömbortfall. Borealis 

AB har även vidtagit andra åtgärder för att säkra ångförsörjningen i syfte att göra 

anläggningen mindre sårbar vid driftstörningar, exempelvis genom att öka tillförlit-

ligheten på ångpannorna. Vid driftstörningar prioriteras facklorna för mottagande av 

ånga för att undvika sotande fackling. Båda facklorna är vidare försedda med auto-

matisk ångstyrning. 

 

De tillfällen då omfattande sotande fackling har förekommit de senaste åren har va-

rit vid strömdippar eller strömbortfall. Borealis AB har lagt mycket fokus på att 

bättre hantera elbortfall, bland annat har ett nytt ställverk installerats för att säker-

ställa elförsörjningen. Bolaget saknar dock kontroll över den elförsörjning som ex-

tern leverantör står för, varför totala strömbortfall inte kan undvikas genom att bola-

get vidtar åtgärder. Bolaget för dock samtal med elleverantören för att arbeta mot en 

säkrare elförsörjning till anläggningen. Borealis AB är av uppfattningen att bolaget 

har vidtagit de åtgärder som är möjliga och lämpliga i syfte att minimera tillfällen 

med sotande fackling samt omfattningen av sotande fackling vid dessa tillfällen. 

 

Närmare om möjligheterna att byta till "low-noise"-fackeltopp på den stora facklan 

G-1261 

Säkerhets- och nedblåsningssystemet skall skydda anläggningen i nödsituationer ge-

nom att ta hand om kolväten i gas- och/eller vätskeform under uppstart, driftstopp 

och vid driftstörningar vid följande sektioner inom anläggningen: 

- Primärfraktioneringssektionen 
- Lättfraktioneringssektionen 
- Etenåtervinningssektionen 
- Kylsektionen 
- SCN-behandling 
- SHP/ETBE-sektionen 
- Vätgasanläggningen 
- Tankområdet 
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Stora facklan som är 122 meter hög, utgör en säkerhetsfunktion och används bara 

vid driftsstörningar eller nedtagning/uppstart av anläggningen, när den facklade 

mängden överskrider ca 40 ton/tim. Den stora facklan är nödvändig för att kunna 

stänga ned anläggningen. Den lilla facklan som är 46 meter hög, begränsar utsläpp 

av kolväte till atmosfären genom att kontinuerligt förbränna vissa kolväteinnehål-

lande gasströmmar, samtidigt som den, på samma sätt som den stora facklan, ingår i 

anläggningens säkerhetssystem. 

 

Systemet som leder fram till facklorna består av nedblåsningsbehållare, vattenlås-

behållare och värmeväxlare. Utloppsströmmar från säkerhetsventiler där temperatu-

ren ej understiger 0° C förenas och går till det varma nedblåsningssystemet. Ström-

mar med temperatur under 0° C leds till det kalla nedblåsningssystemet. Ett extra 

kallt nedblåsningssystem hanterar gaser från delar av etensektionen. Fackeltopparna 

är utrustade med ånginjektionssystem, pilotbrännare och pilottändningssystem. Pi-

lotbrännarna brinner alltid för att facklan ska vara tänd när de kolväteinnehållande 

strömmarna kommer från processen. Fackelsystemets totala kapacitet är 

767 ton/tim. Facklorna arbetar parallellt och genom bland annat ett vattenlås förde-

las belastningen mellan facklorna. Vid fackling injiceras ånga i fackeltoppen för att 

optimera förbränningen och minska sotbildningen. Lågorna och förbränningen i 

båda facklorna övervakas med TV-monitorer i kontrollrummet. 

 

Fackeltoppen på den stora facklan är tillverkad av det italienska företaget GBA 

Flare Systems (GBA) och är av konventionell typ. Den installerades vid det senaste 

underhållsstoppet 2015, tillsammans med en ny ångledning samtidigt som ång-

trycket ökades till 8,8 barg. Kapaciteten för sotfri fackling ökades från 35 ton/tim 

till 80 ton/tim. Samtidigt installerades en flödesmätare för optimering och justering 

av ånga för att förhindra sotning. 

  

Den lilla facklan utrustades med en "low-noise"-fackeltopp från GBA, vid dess sen-

aste underhållsstopp 2014. Den sotfria kapaciteten ökades från 25 ton/tim till 

40 ton/tim. Även på denna fackla injiceras ånga med trycket 8,8 barg och även här 
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finns det en flödesmätare för optimering och justering av ånga för att minimera och 

förhindra sotning. 

  

Den totala kapaciteten (båda facklorna) för sotfri fackling är 120 ton/tim, dvs ca 

15 % av maxkapaciteten. Branchpraxis är att designa den sotfria kapaciteten till ca 

10 % av fackelsystemets maxkapacitet och krackeranläggningen har således en 

högre sotfri kapacitet än praxis inom branchen. 

 

Ånginjiceringen är mer inbyggd på en "low-noise"-fackeltopp än på en konvention-

ell fackeltopp för att minimera bullret. Designen förutsätter att ångmunstyckena är 

placerade en bit ifrån den varma delen av fackeltoppen, vissa mer än andra. Ångan 

(ibland blandat med luft, som i lilla facklan) leds sedan mot den varma zonen. El-

värmning (traceing) kan förhindra att det fryser i fackeltoppen, men om denna felar 

kan ångan kondensera med risk för isbildning vintertid. 

 

För att minska bullret vid fackling byttes den konventionella fackeltoppen på lilla 

facklan mot en "low-noise"-fackeltopp vid "lilla T/A" 2014. Detta byte gjordes trots 

att det fanns dokumenterade erfarenheter vid andra processanläggningar med kraftig 

isbildning i fackeltoppen med dessa "low-noise"-fackeltoppar vid kallt klimat. Man 

befarade att det även skulle kunna uppkomma under vintern på lilla facklan, men ef-

tersom kolvätenflöden förbränns i den lilla facklan mer frekvent samt att den inte är 

kritisk för hela anläggningens säkerhet, bedömdes risken acceptabel. Vintern 

2017/2018 förekom omfattande utvändig isbildning på fackeltoppen trots den mer 

frekventa förbränningen av kolväten. Efter att den varit i drift i drygt fyra år kan 

konstateras att isbildning har skett utanpå toppen (i ljudhuven) samt att materialpro-

blem/sprickor har uppkommit i ång-/luftledningar vid ejektorerna. 

 

En ytterligare mycket allvarlig potentiell konsekvens är risken för frysning och 

blockering invändigt i facklan. Detta har inte inträffat, dels för att "centrum-ångan" 

stängs av under kalla perioder för att förhindra uppkomsten av isbildning inne i 

facklan, dels förmodligen beroende på att lilla facklan mer frekvent förbränner 

kolväten från anläggningen. Detta är en konsekvens som gör att fackelleverantörer 



  Sid 17 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 4188-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 

allt oftare idag varnar för att installera "low-noise"-fackeltopp i kallt klimat, detta 

eftersom många anläggningar av miljö- och ekonomiska skäl minimerar facklingen, 

t.ex. genom fackelgasåtervinning. Facklan måste ändå stå redo att i varje ögonblick 

träda i drift och förbränna gaser. Vill det sig illa kondenserar ångan och kan i värsta 

fall skapa frysproblem i fackeltoppen vid kall väderlek eller vid fackling av kalla 

gaser. En "low-noise"-fackeltopp har inte samma höga tillförlitlighet som en kon-

ventionell topp, på grund av den mer komplexa designen. 

 

Samtliga ovan beskrivna problem har även drabbat facklorna med "low-noise"-fack-

eltoppar på Preems anläggning i Lysekil, som är en lämplig referensanläggning med 

hänsyn till liknande klimat. Vid normal drift av raffinaderiets "low-noise"-facklor är 

inte invändig frysning ett problem eftersom facklorna brinner kontinuerligt, till 

skillnad från krackerns stora fackla. Invändig frysning har dock ändå skett vid Pre-

ems anläggning i Lysekil i samband med stopp av en del av raffinaderiet, när ingen 

gas förbrändes i "low-noise"-facklan. Den fackla på raffinaderiet som används vid 

större avfacklingar (driftstörning, start, stopp), har en fackeltopp av konventionell 

typ, motsvarande den stora facklan på krackern. 

 

En studie har genomförts i syfte att utvärdera den tekniska möjligheten att installera 

en "low-noise"-fackeltopp på krackerns stora fackla. En av förutsättningarna för stu-

dien har varit att den stora facklan, som nämnts ovan, rent processmässigt inte har 

samma funktion som den lilla facklan, eller som de facklor med "low-noise"-fackel-

toppar på Preems anläggning i Lysekil. Ett flertal "low-noise"-fackeltoppar från tre 

olika leverantörer har utvärderats och leverantörernas rekommendationer för install-

ation i kallt klimat har granskats. Borealis AB har valt att tillfråga tre av de större 

leverantörerna av lågbullrande fackeltoppar på marknaden; John Zink, GBA och 

Zeeco.  

 

GBA har föreslagit en fackeltopp av samma modell som rums på den lilla facklan. 

Borealis har dock erfarenhet av isbildning i den lilla facklan. GBA har inte kunnat 

presentera referenser för den föreslagna fackel-toppens funktion i kallt klimat med 

motsvarande service som den stora facklan. Det är GBA som har levererat "low-
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noise"-fackeltoppar till Preems anläggning i Lysekil. Trots att Preem har kontinuer-

lig förbränning i dessa facklor finns problem med isbildning. Erfarenheterna från is-

bildning på den lilla facklan, samt det faktum att GBA saknar referenser för denna 

typ av fackeltopp på facklor med motsvarande service som den stora facklan vid 

Borealis krackeranläggning, gör att denna lösning inte kan accepteras av Borealis. 

 

John Zink har föreslagit en annan typ av fackeltopp med raka tuber och ingen övre 

ånga. Även avseende denna typ av fackeltopp saknas det referenser i kallt klimat för 

nödfacklor "emergency flares" som den stora facklan är. Inte heller denna lösning 

kan därför accepteras av Borealis AB. 

 

Zeeco föreslog inledningsvis två olika fackeltoppar för studien men meddelade se-

dan att de inte hade för avsikt att sälja en "low-noise"-fackeltopp till Borealis AB 

för montering på den stora facklan.  

 

Borealis AB är medvetet om att det finns andra aktörer på marknaden, men anser 

inte att det är motiverat att genomföra vidare studier med hänsyn till vad tre ledande 

leverantörer på marknaden har anfört och i vissa fall uttryckligen rekommenderat 

efter genomförda studier. På grund av stora facklans funktion som nödfackla måste 

den finnas tillgänglig hela tiden och får inte riskera att begränsas på något vis. Den 

måste i varje stund kunna ta ner trycket i anläggningen samt förbränna stora mäng-

der kolväten för att garantera säkerheten. Stora facklan är alltså kritisk för krackerns 

drift och utan den kan inte anläggningen stängas ner på ett säkert sätt. 

 

Efter installationen av "low-noise"-fackeltoppen på den lilla facklan har Borealis 

AB vidtagit åtgärder för att minimera risken för isbildning och pluggning av facklan 

under de kallare månaderna. För delar av fackeltoppen förhindras frysning genom 

s.k. eltracing och isolering. Ytterligare en åtgärd som tillämpats är att stänga av 

centrumångan under vintern. Trots dessa åtgärder uppkom isbildning under vintern 

2017/2018. Ovan nämnda åtgärder möjliggör således inte ett införande av en "low-

noise"-fackeltopp på den stora facklan. 
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Vad gäller möjligheten att införa kontinuerlig fackling gäller att förbränning av mer 

kolväte under normal drift för att förhindra isbildning skulle medföra betydande ut-

släpp av koldioxid samt ett slöseri av resurser och därmed onödig miljöpåverkan. 

En sådan åtgärd står därmed i motsats till det kontinuerliga miljöarbete som bolaget 

bedriver. Borealis AB anser inte att det är ett aktuellt alternativ att utreda möjlig-

heten att öka förbränningen i den stora facklan som ett led i att förhindra isbildning 

 

Vikten av att facklornas funktion måste alltid kunna garanteras. Framför allt gäller 

detta den stora facklan som är huvudkomponenten i anläggningens säkerhetssystem 

vid driftsstörningar, men även måste fungera vid nedtagning av anläggningen. 

Trycksänkning och tömning av all gas som anläggningen innehåller måste på ett sä-

kert sätt kunna hanteras genom förbränning i facklorna. Hela anläggningens säker-

het vilar således på stora facklans funktion och drifttillgänglighet. Med beaktande 

av de problem som förekommit och det faktum att stora facklan merparten av tiden 

inte brinner (ökad risk för frysning/blockering invändigt), är en konventionell fack-

eltopp av säkerhetsskäl det enda realistiska alternativet. 

Möjligheter att minimera tillfällen med och omfattning av sotande fackling 
Fackling under uppstart och planerade nedtagningar av fabriken hanteras normalt 

utan sotning. Gasen till facklorna är rena kolväten i intervallet C1-C4 samt vätgas. 

Sotet från facklan består i huvudsak av kolpartiklar. Mängden kolväten som facklas 

vid uppstart och planerade nedtagningar är ca 50-60 ton/tim (från 2-3 ugnar). 

 

Sotande fackling uppkommer vid driftsstörningar när mängden kolväten till fackel-

systemet överskrider kapaciteten för sotfri fackling på 120 ton/tim (enligt Mark- 

och miljödomstolen dom 2014 skulle bolaget höja kapaciteten för sotfri fackling till 

minst 120 ton/h, något som också skett). Borealis AB bedömer att en ökning av den 

sotfria kapaciteten från 120 ton/h till 200 ton/h endast kan möjliggöras genom en 

ombyggnation av hela fackelsystemet. Att utreda detta är inte syftet med U3. Läns-

styrelsen har efterfrågat en redovisning av förutsättningar för att installera en kom-

pletterande fackla, alternativt en annan design av fackelsystemet för att uppnå större 
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kapacitet för sotfri fackling. Inte heller detta omfattas av U3. En redovisning av mil-

jökonsekvenserna från facklingen avseende ljussken, sot och buller ingår inte heller 

i U3. 

 

Mängden kolväten till fackelsystemet minskas dock så snart som möjligt genom att 

matningen till ugnarna reduceras och facklingen blir sotfri. Sotande fackling kan 

även förekomma när mängden kolväten understiger 120 ton/tim, om tillgången på 

ånga av någon anledning understiger den mängd ånga som behövs för att undvika 

sotande fackling. 

 

Totalt har det varit nio händelser sedan 2012 med mer än 1 timme sotande fackling 

och vid en genomgång av orsakerna kan det konstateras att strömdippar och ström-

bortfall varit grundorsak i sex av händelserna. Vid sotande fackling med ångbrist 

beräknas sotbildningsfaktorn vara ca 5 %. Vid totalt ångbortfall, vilket är mer ovan-

ligt, kan man räkna med en sotbildningsfaktor på ca 8-10 %. Partikelhalterna vid 

marknivå vid händelser med sotande fackling har modellerats. Resultaten visar att 

partikelhalterna understiger miljökvalitetsnormen 50 µg/m3 (dygnsmedelvärde) de 

dygn som den sotande facklingen pågått. 

 

Ett stopp av LD-5 fabriken vid Borealis AB:s polyetenanläggning kan medföra 

kortvarig fackling i den stora facklan på krackeranläggningen eftersom stoppet leder 

till en plötslig minskning av etenuttag. Borealis AB har tankar för lagring av eten, 

men kapaciteten att kondensera etenet är begränsad, varför en snabb minskning av 

kundernas uttag innebär att den överskjutande delen måste facklas. Vid dessa till-

fällen facklas det i den stora facklan under cirka 30 minuter innan produktionen vid 

krackeranläggningen har anpassats. Denna fackling ryms inom krackeranläggning-

ens kapacitet för sotfri fackling. 

Minimering av tillfällen med sotande fackling 
Krackerns ångsystem är utbrett över hela anläggningen och är dessutom integrerat 

med polyetenanläggningen som både konsumerar ånga från krackern och levererar 

ånga tillbaka. Tillförlitlig drift av ångsystemet och tillräcklig tillgång till matarvat-

ten är kritiskt för att minimera risken för sotande fackling vid driftsstörningar. 
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Ångan används även till uppvärmning för att öka utbytet i ugnarna och att driva 

kompressorer och pumpar. I anläggningen används ångan vid fem olika trycknivåer, 

85 bar, 40 bar, 8,8 bar, 2,8 bar och 1,8 bar. 

 

Den huvudsakliga delen av krackerns högtrycksånga produceras i ugnarna, som ge-

nereras när krackgaserna kyls med matarvatten, innan gaserna går in i primärfrakt-

ioneringen, T-1651. Den ånga som produceras här har ett tryck av ca 110 bar och är 

mättad. Innan den leds till ångsystemet reduceras ångan till 85 bar. Mängden ånga 

som produceras i ugnarna beror framförallt på hur stor matning ugnarna har. De tre 

högtryckspannorna, SG-1051A-C, känner hela tiden av trycket i högtryckssystemet 

och fyller på med mer 85 bars ånga när så behövs. Särskilt vid störningar samt upp-

start och nedtagning av krackern får pannorna jobba. SG-1051A-C kan maximalt 

(kontinuerligt) producera 54 ton/tim högtrycksånga och under maximalt 2 timmar 

kan pannorna producera 60 ton/tim högtrycksånga. 

 

Huvudförbrukarna av 85 bar ånga är propenkylkompressorn, CT-1951, samt 

turboalternatorn, EGT-1001, som producerar el. Avloppsångan från dessa turbiner 

går till 8,8 bar-ångsystemet. Från högtryckssystemet tas även 47,5 bars-ångan till 

polyetenanläggningen, där den användas både på PE3- och LD5-fabrikerna. Ytterli-

gare behov av ånga i 8,8 bars-systemet täcks genom att reducera ned 85 bars-ånga. 

 

Huvudkonsumenter av 8,8 bar överhettad ånga är krackningsugnarna, F-1601 A-G 

samt V/X, turbinen på första steget av processgaskompressorn, CT-1701, och andra 

turbiner för pumpar. Även facklorna använder mellantrycksånga. Eventuellt över-

skott av 8,8 bar ånga reduceras till lågtrycksånga på 1,8 bar i en andra reducerings-

station. Ytterligare tillförsel till systemet är utloppsånga från mottrycksturbiner på 

olika pumpar, som drivs med 8,8 bars-ånga. 

 

Genom värmeåtervinning från kyloljecirkulationssystemet genereras lågtrycksånga 

på 2,8 bar och 1,8 bar. Den mättade ångan används som värmemedium i olika vär-

meväxlare. Huvudförbrukare av 1,8 bar ånga är dearatorerna och diverse värmeväx-
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lare. Lågtrycksånga från LD5 kommer in vid en ångkondensor och här kan eventu-

ellt överskott av 1,8 bar ånga kondensera till vatten med hjälp av luftkylning. Vid 

planerade underhållsstopp måste ångtillförseln till viss utrustning kunna garanteras, 

samtidigt som möjligheter måste finnas för att ha stora delar av ångsystemet ur drift 

för reparationer. För detta ändamål hyrs pannor in för produktion av 8,8 bar-ånga. 

 

Vid matarvattenanläggningen, Mava, produceras den mängd avsaltat vatten som 

förutom återvunnet kondensat behövs för att täcka krackeranläggningens behov av 

matarvatten. De huvudsakliga förbrukarna av matarvatten är de ångproducerande 

enheterna ugnar och pannor. Kvaliteten på det totalavsaltade vattnet från Mava är 

extra viktig eftersom det ska användas för att bilda högtrycksånga. 

 

I Mava tas 250 m3/h råvatten in från Hällungen och behandlas först med en kemika-

lie som gör att organiska humusämnen klumpar ihop sig. Dessa filtreras bort i dyna-

sandfilter, FIL-1050 A-H. Det renade vattnet fortsätter till bufferttanken TK-1059, 

från vilken det pumpas till jonbytarna där positiva och negativa joner renas bort. 

Den slutgiltiga avsaltningen sker i blandjonbytarna. Efter passagen genom de olika 

jonbytarna, lämnar det renade vattnet matarvattenbehandlingen och går till de två 

tankarna TK-1051 och TK-1052, som är lagringstankar för totalavsaltat vatten till 

matarvattensystemet. Förutom vattnet från Mava köper även Borealis AB vatten 

från Vattenfall som går in i TK-1052. Innan vattnet pumpas till pannorna och ug-

narna tas lösta gaser (främst syre och koldioxid) bort genom att värma vattnet med 

lågtrycksånga. Detta avjoniserade och avgasade vatten kallas också för "Boiler Feed 

Water". 

 

Under 2018 utökades kapaciteten för produktion och lagring av matarvatten genom 

bl.a. installation av ytterligare dynasandfilter, jonbytare och lagringstank, TK-1051. 

Den utökade kapaciteten av matarvattenproduktion på totalt 250 m3/h och ökad lag-

ringskapacitet (ca 7 timmar med 240 m3/h, utan matarvatten från Vattenfall AB), 

medför att förutsättningarna att leverera ut tillräckligt med matarvatten vid normal 

drift och driftsstörningar förbättrats. Det finns framför allt mycket bättre förutsätt-

ningar vid tillfällen med extra stora behov och om det uppkommer en störning i 
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matarvattenproduktionen. Detta kommer att minska riskerna för produktionsbort-

fall, utrustningsskador och tillfällen med sotande fackling exempelvis vid ström-

bortfall. 

 

Förbrukning och produktion i olika ångkonsumenter och ångproducenter varierar, 

beroende på hur anläggningen körs. Den mest betydelsefulla variabeln för ångba-

lansens utseende är matningen till ugnarna och om LD5-fabriken är i drift. Om 

totalmatningen ökas, ökar också ångbehoven, medan pannornas produktion mins-

kar. Det bästa utnyttjandet av ångan erhålls när behovet av ånga är lika stort som 

tillgången på alla trycknivåer. I detta läge är alla reducerstationer stängda och ång-

systemet är i balans. 

 

Vid normala driftförhållanden finns tillräckligt med ånga för samtliga ångförbru-

kare som finns på krackern och även för start av LD5-fabriken. Krackerns pannor 

opererar i normalfallet på eller nära minimumlast. Vid driftsstörningar, såsom ex-

empelvis vid strömbortfall, måste prioriteringar göras för hur den tillgängliga ångan 

ska förbrukas. Behovet av ånga från pannorna skiljer mellan olika typer av störning 

och tillgången beror på om alla tre pannorna är tillgängliga eller enbart två. Vid ett 

totalt strömbortfall räcker inte ånga till alla förbrukare, trots maxlast på pannorna. I 

detta läge måste nödturbiner och facklorna prioriteras, för att bl.a. minimera sot-

ningen. Sotande fackling kommer dock inte kunna undvikas helt. 

 

Under de senaste åren har flera stora projekt genomförts för att minska risken för 

driftsstörningar, säkra elförsörjningen, öka tillförlitligheten på ångsystemet och mi-

nimera tillfällen med sotande fackling på krackeranläggningen. Nedan listas dessa 

projekt: 

- Nya fackeltoppar på lilla och stora facklan samt ny ångledning och högre ång-
tryck för att uppnå 120 ton/tim sotfri kapacitet. Förbättrad fackelgasmätning och 
automatisk styrning av ånga till den stora facklan ingick också. Investering på 
4700 kEUR. Klart 2015. 

- Nytt ställverk för att säkerställa elförsörjningen till krackernanläggningen Inve-
stering på >900 kEUR. Klart 2015. 
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- Återvinningsledning från etensplittern T-1808 till kompressor C-1801 för cirku-
lering av off-spec eten under processtörningar och startupp för att minimera 
fackling 500 kEUR. Klart 2015. 

- Träningssimulator för att lära av incidenter. Investering av 2400 kEUR. Klart 
2014. 

- Förbättrad tillförlitlighet på ångpannorna SG-1051 A-C och tillgänglighet av 
ånga. Investering på 4500 kEUR. Klart 2018. 

- Åtgärder för att minska risken för fackling på grund av störningar hos krackerns 
kunder omfattande bl.a. förbätttrad tillförlitlighet på LD5-fabriken och ökad lag-
ringskapacitet av eten. Investering av 10600 kEUR. Klart 2018. 

- Ökad kapacitet av Boiler Feed Water. Investering av 6000 kEUR. Klart 2019. 
 

Totalt har det under åren 2014 till 2018 investerats mer än 27 MEUR för ökad till-

förlitlighet, minskad fackling och tillgång till mer matarvatten. De tre sista händel-

serna med sotande fackling under mer än 1 timme som skett under år 2017, 2018 

och även i januari 2019 har berott på externa elbortfall. Externa elbortfall ligger ut-

anför Borealis kontroll. Borealis för dock samtal med elleverantören för att mini-

mera dessa tillfällen. 

 

I förarbetet med ovanstående investeringar utvärderades även nyttan av ytterligare 

en ångpanna på krackern med en kapacitet på ca 100 t/h av mellantrycksånga. Den 

skulle kosta i storleksordningen 30 MEUR. Ångan från denna panna behövs inte 

under normala driftförhållanden och den skulle därför opereras på minlast. Ångan 

skulle behöva dumpas utan någon nytta. Bränslekostnaden för dess drift skulle 

uppgå till ca 6 MEUR årligen och den skulle bidra till utsläpp av koldioxid och kvä-

veoxider för ångproduktion som inte kan nyttiggöras under normaldrift, utan bara 

mycket kortvarigt vid driftstörningar. Ytterligare en ångpanna på krackern är såle-

des ingen miljömässigt bra lösning för att minska tillfällena med sotande fackling. 

Varken investeringen eller driftkostnaderna är ekonomiskt försvarbara för de få tim-

mar som den behövs i samband med en driftsstörning. 

 

Sedan 2015 regleras ångan till stora facklan (G-1262) automatiskt med hjälp av flö-

desmätare. Detta innebär att ångdoseringen optimeras automstiskt baserat på mäng-

den kolväten som leds till facklan. 
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Fackling under uppstart och planerade nedtagningar av fabriken hanteras normalt 

utan sotning. Anläggningens fackelsystem har uppgraderats för att klara 120 ton/tim 

sotfri fackling i enlighet med kravet i miljötillståndet. För att motverka att dessa till-

fällen uppkommer har en rad investeringar genomförts de senaste åren både med fo-

kus på elsäkerhet, minskad fackling och stabil och robust ångförsörjning. Tillsam-

mans uppgår investeringarna i storleksordningen 250 miljoner SEK. Det kommer 

fortfarande kunna uppkomma tillfällen med sotande fackling i framtiden, exempel-

vis vid strömbortfall, men på grund av omständigheter som Borealis AB inte råder 

över. 

U9 - de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna att vidta 

bullerdämpande åtgärder 

Allmänt 

Borealis AB föreslår att prövotiden avslutas och att mark- och miljödomstolen före-

skriver slutligt villkor enligt följande. 

Buller från verksamheten vid normal drift ska begränsas så att den ekviva-
lenta ljudnivån utomhus vid bostäder som uppförts senast vid tidpunkten för 
dom i målet inte överstiger 47 dB(A). Villkoret ska anses uppfyllt om den ekvi-
valenta ljudnivån inte överstiger 47 dB(A) i immissionspunkterna IPA-IP C, 
se bild nedan. 

 
 
För verksamhet med begränsad varaktighet, t.ex. uppstart av elgeneratorn el-
ler högtrycksspolning vid rengöring av utrustning, ska under dagtid (kl. 06-
18) den ekvivalenta ljudnivån i möjligaste mån inte överstiga 55 dB(A). 
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Borealis AB har genomfört bullerreducerande åtgärder på krackeranläggningen un-

der år 2017 och 2019. Arbetet har krävt investeringar om cirka 4,5 MSEK. Åtgär-

derna innefattar ljudisolering av rör och ventiler samt nedstängning av vissa delar 

av SCN-anläggningen. Dessa åtgärder har tillsammans lett till att ljudnivån i im-

missionspunkterna har minskat med 1 dB(A) eller 2 dB(A). I immissionspunkterna 

vid bostäder inom planlagda bostadsområden, IP A-C, uppgår nivåerna nu till 

43 dB(A) respektive 45 dB(A). De bullerdämpande åtgärderna har även genererat 

en minskning i förhållande till IP 1-5 där nivåerna nu uppgår till mellan 36 dB(A) 

och 50 dB(A). Med dessa genomförda åtgärder har en ekvivalent bullernivå om 

45 dB(A) uppnåtts vid planlagda bostadsområden (immissionspunkter A-C) dygnet 

runt. Borealis AB har därmed genomfört vad bolaget åtagit sig i första punkten i ut-

redningsuppdraget. 

 

Borealis AB har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna minska bullernivå-

erna vid planlagd bebyggelse nattetid, samt vid övriga bostäder, något ytterligare. 

De fyra stora kompressorerna C-1701X, C-1702, C-1901X och C-1951 genererar 

höga ljudnivåer, men det är av säkerhetsskäl inte möjligt att vidta åtgärder vid själva 

kompressorerna. Åtgärder har genomförts i form av ljudisolering av rörsystem samt 

avskärmning i form av en bullerskärm söder om kompressor C-1808Y. Det finns 

inte någon praktiskt genomförbar åtgärd för att ytterligare reducera buller från de 

stora kompressorerna. Enda återstående åtgärder är att bygga in kompressorerna yt-

terligare men sådana åtgärder innebär ökade risker vid läckage av brandfarliga gaser 

och därmed en för bolaget icke-acceptabel processrisk. Det innebär att den totala 

ljudnivån i omgivningen kommer styras av bullerbidraget från dessa fyra kompres-

sorer även om ett mycket stort antal åtgärder genomförs på övriga källor. Ljudnivån 

i immissionspunkterna kommer därför inte att kunna understiga bidraget från dessa 

fyra kompressorer oavsett vilka åtgärder som vidtas i övrigt. Kompressorerna besik-

tigas vart sjätte år och har inte visat några tecken på begränsning i livslängd. Kom-

pressorerna är i gott skick och planeras inte att bytas ut i närtid. Nästa besiktning är 

planerad till år 2021. 
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Borealis AB har analyserat vilka ytterligare bullerkällor som måste åtgärdas för att 

minska bullernivåerna vid övriga bostäder. Dessa områden representeras av IP 1 -

IP 5 och den beräknade ekvivalenta ljudnivån är i nuläget, efter redan vidtagna åt-

gärder, mellan 36 dB(A) och 50 dB(A). De bullernivåer som de fyra kompresso-

rerna genererar uppgår i immissionspunkterna IP 1-4 till mellan 40 dB(A) och 45 

dB(A), och i punkt IP 5 till 28 dB(A). Störst är bullerbidraget från kompressorerna 

vid IP 1 där bidraget uppgår till 45 dB(A). Konsekvensen av detta är att samtliga 

andra bullerkällor skulle behöva dämpas helt för att inte överstiga 45 dB(A) i IP 1. 

Vad som är möjligt att uppnå är en sänkning av bullernivån med 1-2 dB(A), detta 

till en avsevärd kostnad. Exempelvis skulle det i immissionspunkten IP 1 vara nöd-

vändigt att vidta åtgärder på 13 bullerkällor till en kostnad av 10-15 MSEK för att 

sänka ljudnivån ytterligare en decibel i IP 1 till 49 dB(A). För att nå 48 dB(A) i IP 1 

krävs att 28 bullerkällor åtgärdas till en kostnad av 20-25 MSEK. För en redovis-

ning av samtliga immissionspunkter se bilaga 1. Kostnaden för de åtgärder som 

krävs för att uppnå en sänkning av bullernivån med 1-2 dB(A) överstiger den mil-

jönytta som åtgärderna skulle generera. 

 

De bullernivåer som de fyra kompressorerna genererar uppgår i immissionspunk-

terna IP A-C till mellan 39 dB(A) och 41 dB(A). I immissionspunkten IP B där bi-

draget från kompressorerna uppgår till 41 dB(A) är det alltså inte möjligt att nå 

40 dB(A). I immissionspunkten IP A där bidraget från kompressorerna uppgår till 

40 dB(A) skulle samtliga andra bullerkällor behöva dämpas helt för att nå 

40 dB(A), något som Borealis AB bedömer vara möjligt. Vad som skulle kunna 

vara möjligt att uppnå är en sänkning av bullernivån med 1-2 dB(A). För att nå 

44 dB(A) krävs att åtgärder vidtas på 20 bullerkällor till en kostnad av 15 -

20 MSEK. För att nå ned till 43 dB(A) i IP A och IP B krävs att 41 bullerkällor åt-

gärdas till en kostnad av 25 - 30 MSEK. 

 

Det är inte miljömässigt motiverat i förhållande till den förväntade kostnaden att 

vidta några ytterligare åtgärder. I takt med att delar i anläggningen byts ut, kommer 

givetvis möjligheten att minska bullerbidraget från verksamheten att beaktas. Med 
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beaktande av redan uppnådda redovisade ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostä-

der, anser inte Borealis att det finns några miljömässiga skäl att överväga buller-

dämpande åtgärder vid bostäder. Med normal isolering av en bostadsbyggnad är de 

ekvivalenta ljudnivåerna inomhus låga. Att vidta åtgärder på bostäder har inte heller 

varit föremål för diskussion under prövningen och inför meddelandet av utrednings-

uppdraget, varför att domstolen är förhindrad att uppställa sådana krav.  

 

Även åtgärder såsom uppstart av elgeneratorn eller högtrycksspolning vid rengöring 

av utrustning kan anses vara en del av den normala driften. Under tid som dessa ak-

tiviteter pågår är ljudnivåerna tillfälligt högre, och under dessa perioder är det inte 

möjligt att innehålla ekvivalent ljudnivå 45 dB(A) utomhus vid planlagd bostadsbe-

byggelse - undantaget bostäder belägna inom område som i gällande detaljplan 

åsatts beteckning Jmb; "Småindustri och i vissa fall bostäder". Uppstart av elgenera-

torn sker sällan, några enstaka gånger per år, exempelvis efter ett utfört underhålls-

arbete. Elgeneratorn drivs av ånga och under uppstart uppstår ljud från en ångventil. 

Uppstarten pågår under några timmar och under denna period uppstår den förhöjda 

ljudnivån. Vid högtryckstvätt av utrustning på anläggningens spolplatta uppkommer 

också en något förhöjd ljudnivå, men detta berör främst närområdet till kracker!" 

och inte bostäder. Dessa aktiviteter pågår endast dag- och kvällstid (kl. 06-22). 

Lågfrekvent buller från stora facklan 
Borealis AB har genomfört kontroll av förekommande nivåer av lågfrekvent buller 

från den stora facklan vid bostäder (IP A, IP B och IP C samt minst en av immiss-

ionspunkterna IP 1 och IP 5) under tre olika driftfall av facklan. Utredningsuppdra-

get har innefattat kontroll av lågfrekvent buller under tre olika driftfall. Den stora 

facklan nyttjas inte vid normal drift varför bolaget har valt att analysera tre inträf-

fade driftfall de senaste åren då mätning har kunnat ske. Driftfallen avser olika ni-

våer av ångtillskott. Kontroll av bullernivåerna i drift har genomförts med ett till-

skott av 7 ton, 11 ton respektive 30 ton ånga per timme. Mängden ton ånga som till-

sätts är en tydlig faktor som påverkar på bullernivåerna, ju högre ångtillskott desto 

mer buller. 
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Buller som uppkommer vid fackling är en kombination av förbränningsljud, som är 

starkt påverkat av turbulens, tillsats av ånga via munstycken i fackeltoppen och in-

stabiliteten hos flamman. Ljudnivåerna från tillsatsen av ånga och instabiliteten hos 

flamman kan minimeras genom att inte överdosera ånga i förhållande till kolväte-

flödet och dess sammansättning och genom att använda särskilt utformade ångmun-

stycken (tillämpas vid lågbullrande fackeltoppar). 

 

Förbränningsljudet är svårare att påverka när sotfri förbränning eftersträvas. En helt 

korrekt ångdosering är svår att uppnå vid varje givet tillfälle. Om ångdoseringen är 

för låg genereras sotande fackling. Om ångdoseringen är för hög kan det inverka ne-

gativt på förbränningsverkningsgraden med konsekvensen att kolvätena inte för-

bränns på ett korrekt sätt. Ökad dosering ånga leder också till en ökad bullernivå. 

Borealis arbetar för att kunna automatisera ångtillförseln för facklan. Borealis AB 

har i prövotidsredovisning avseende U2 redovisat att ångan till stora facklan regle-

ras automatiskt med hjälp av flödesmätare sedan år 2015. Detta innebär att ångdose-

ringen optimeras automatiskt baserat på mängden kolväten som leds till facklan. 

Detta är en del av den planerade automatiseringen. För att erhålla en optimerad ång-

dosering kontinuerligt, med en begränsning av bullerbidraget som följd, krävs att 

den automatiska ångregleringen även tar hänsyn till kolväteflödets sammansättning. 

En analysator kommer att installeras i fackelstammen. Analysatom kommer att möj-

liggöra en kontinuerlig analys av kolväteflödets sammansättning vilket är en viktig 

faktor för optimering av ångtillsättningen. Borealis AB har även ett pågående arbete 

med att utveckla datorapplikationen för reglering av ångtillsättningen. En mer opti-

merad och minimerad ångtillsättning skulle medföra en minskning av bullret. Bola-

get kommer att fortsätta med detta arbete och härigenom förbättra regleringen av 

ångtillsättningen på lång sikt. 

 

Vid en jämförelse med Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller in-

omhus med uppmätta ljudnivåer i kontrollpunkterna, kan det konstateras att det låg-

frekventa bullret vid fackling i de allra flesta fall understiger riktvärdena. Folkhälso-

myndighetens riktvärden klaras inomhus för båda typfasaderna över alla frekvenser 
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för lågfrekvent buller (31,5 till 200 Hz) i kontrollpunkterna IPB/IP4 (Strandvä-

gen/Skeppargränd) och IPC (Stenungsön). I kontrollpunkten IP1 (Idrottsvägen som 

ligger utanför planlagd område) och IPA/IP3 (Doktorsvägen) ligger de beräknade 

ljudnivåerna inomhus under riktvärdena i de flesta fall förutom för ett mindre fre-

kvensområde på 50-80 Hz för den svagare typfasaden, där de ligger strax över rikt-

värdet. Vid den bättre typfasaden klaras riktvärdena för lågfrekventa ljudnivåer in-

omhus i samtliga kontrollpunkter. Lågfrekvent buller vid fackling i stora facklan fö-

rekommer under en väldigt begränsad tid över ett år, cirka 1 procent av tiden. Bore-

alis AB anser därför inte att det är motiverat med ytterligare studier i syfte att be-

gränsa lågfrekvent buller från fackling i stora facklan. 

 

Borealis AB avser att fortsätta utveckla datorapplikationen för reglering av ångtill-

sättningen för att erhålla en mer optimerad ångtillsättning, med hänsyn till både bul-

ler och sotbildning. Stora facklan används företrädesvis vid större mängd fackling, 

såsom driftstörningar, nedtagning och uppstart av anläggningen. Driftpersonalen har 

alltid högt fokus på att ha en sotfri förbränning, vilket ger en högre bullerexpone-

ring och optimeringen ska göras med fokus på att minimera buller, men ändå säker-

ställa att facklingen är sotfri. Bolaget har sammanfattningsvis utförligt redovisat hur 

en optimerad och minimerad ångtillsättning påverkar bullernivåerna, men samtidigt 

förklarat varför det är svårt att upprätthålla en optimerad ångtillsättning för att mini-

mera bullret och samtidigt säkra en sotfri fackling. Det finns som bolaget redovisat 

en inneboende motsättning mellan att facklingen vid varje tillfälle ska vara sotfri 

och att bullret vid varje tillfälle ska minimeras. 

 

Det lågfrekventa bullret från den stora facklan är i viss utsträckning möjligt att på-

verka. En viktig faktor som styr ljudnivån är den mängd ånga som tillsätts för att 

uppnå en sotfri förbränning av kolväten, en låg mängd ånga genererar lägre ljudni-

våer än en stor mängd ånga. Det ryms därför en inneboende motsättning mellan att 

facklingen vid varje tillfälle ska vara sotfri och att bullret vid varje tillfälle ska mini-

meras. Det är Borealis AB:s uppfattning att en optimering av ångnivåerna måste ske 

i syfte att hålla så låga bullernivåer som möjligt samtidigt som facklingen hålls sot-

fri. 
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Utredningar 
Bullerreducerande åtgärder har utförts vid Krackern under 2017 och 2019 på de do-

minerande bullerkällorna. Flera olika rörsystem och ventiler har ljudisolerats i an-

slutning till kompressorerna C-1951, C-1955, C-1901X, C-1701X och C-1808Y. 

Dessutom har en bullerskärm uppförts söder om kompressor C-1808Y. Totalt har 9 

bullerkällor åtgärdats med bullerreducerande åtgärder och 10 ljudkällor har stoppats 

helt, vilket innebär att deras bidrag tagits bort helt. 

 

De genomförda åtgärderna har haft mycket stor ljudreducerande effekt. De tio bul-

lerkällorna som stoppats hör till processenheten för Steam Cracked Nafta (SCN-an-

läggningen) till vilken flera dominanta ljudkällor hörde, exempelvis hetoljeugnen 

och dess brännare. Inom SCN-anläggningen kvarstår några få bullerkällor (pumpar) 

som används för att pumpa en processkemikalie (LCO- Light Cycle Oil) till en an-

nan processdel (primärfraktioneringen) inom anläggningen. 

 

Åtgärderna har genomförts i två steg (2017 och 2019), med efterföljande närfälts-

mätningar av effekterna av åtgärderna. Under 2017 genomfördes åtgärder på oisole-

rade rör tillhörande kompressorerna C-1951, C-1901X och C-1701X, totalt 4 åtgär-

der. Under 2019 genomfördes åtgärder på rör och ventiler tillhörande kompresso-

rerna C-1955, C-1808Y, C-1801, totalt 5 åtgärder. Resultaten från uppföljande när-

fältsmätningar och beräkningar, visade att genomförda åtgärder i form av ljudisole-

ringen i kombination med stopp av de flesta bullerkällorna inom SCN-anläggningen 

hade gett goda resultat för den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder. Ljudnivån hade 

sänkts med ca 1 - 2 dB(A) i samtliga immissionspunkter och verksamheten upp-

fyllde med marginal de provisoriska bullervillkoren på 48 dB(A) vid planlagd bo-

stadsbebyggelse (IP A-IP C) och 53 dB(A) vid övriga bostäder (IP 1-IP 5). Dessu-

tom nåddes den ekvivalenta ljudnivån på 45 dB(A) i immissionspunkterna vid plan-

lagda bostäder (IP A - IP C).  

 

Ljudnivån inom anläggningen i närområdet av samtliga åtgärdade bullerkällor är 

fortfarande hög, vilket medför att det är svårt att exakt kvantifiera hur stor ljudre-

duktion som varje åtgärd har gett. Ljudeffekterna från de ljudkällor som åtgärdats är 
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således lägre än ljudeffekterna från de kvarvarande bullerkällorna i närområdet av 

varje åtgärdad bullerkälla. Baserat på genomförda närfältsmätningar uppskattas 

dock en bullerreducerad effekt om minst 10 dB(A) för varje bullerkälla. De genom-

förda åtgärderna har haft stor ljudreducerande effekt och tillsammans med att i prin-

cip hela SCN-anläggningen har stoppats så har ljudnivån i immissionspunkterna 

minskat med 1 eller 2 dB(A) (förutom IP 5 på Askerön där ljudnivån är lägre, 

36 dB(A)). Totalt har de genomförda åtgärderna kostat ca 4,5 MSEK. 

 

Borealis AB har analyserat vilka ytterligare bullerkällor som måste åtgärdas för att 

nå 45 dB(A) vid "övriga bostäder". De immissionspunkter där detta inte uppfylls är 

IP 1 (50 dB(A)), IP 2 (47 dB(A)) och IP 4 (46 dB(A)). I IP 3 och IP 5 är den beräk-

nade ekvivalenta ljudtrycksnivån redan 45 dB(A) och lägre. 

 

Dessa "övriga bostäder" är inom områden utan detaljplaner för bostäder. IP 1 och 

IP 2 ligger inom det område som pekats ut i översiktsplanen mellan samhället och 

industrierna som utredningsområde av Stenungsunds kommun. Enligt kommunen 

beror det på att området är komplext och särskilda riktlinjer har tagits fram som gäl-

ler för bl.a. nyetablering av bostäder och annan störningskänslig verksamhet. IP 1 

och IP 2 är inom den s.k. skyddszonen allra närmast industrin och IP 3 inom den 

s.k. yttre zonen. IP 4 ligger precis på gränsen till den yttre zonen. Industrin i 

Stenungsund omfattas av riksintresse för industriändamål, vilket innebär att kom-

munen i sin planering inte får begränsa eller riskera industrins möjligheter till fort-

satt utveckling och expansion. Kommunens långsiktiga ambition och strategi är att 

inga störningskänsliga verksamheter ska finnas inom dessa zoner. I nuläget är den 

beräknade ekvivalenta ljudtrycksnivån i IP 1, IP 2 och IP 4 mellan 46 till 50 dB(A). 

 

Bolaget har även analyserat vilka ytterligare bullerkällor som måste åtgärdas för att 

nå 40 dB(A) vid bostäder inom planlagda bostadsområden (IP A- IP C). Den beräk-

nade ekvivalenta ljudtrycksnivån är i nuläget 45 respektive 43 dB(A) i dessa punk-

ter. Totalt ingår 165 bullerkällor på anläggningen.  
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Genom att utgå från de mest dominanta bullerkällorna har en åtgärdsprioritering ta-

gits fram för de stegvisa målnivåerna för buller om 1 dB(A). För vissa av bullerkäl-

lorna överstiger dock åtgärdsbehovet den ljudreduktion som bedöms vara praktiskt 

och tekniskt genomförbar. Därför har kompenserande åtgärder för andra bullerkäl-

lor som bedöms vara lättare att utföra beaktats i prioriteringslistan istället för dessa. 

 

Inom krackeranläggningen finns fyra stora kompressorer (C-1701X, C-1702, C-

1901X och C-1951). Tidigare förstudier har visat att det inte finns någon praktiskt 

genomförbar åtgärd för att reducera buller från dessa. Samtliga studerade åtgärder 

ger ökade risker vid läckage av brandfarliga gaser och därmed en förhöjd icke-ac-

ceptabel risk för skador och allvarliga olyckor. Därför har åtgärder för dessa kom-

pressorer inte beaktats i bedömningen av åtgärdsbehov, vilket innebär att flera och 

mer omfattande åtgärder krävs för övriga bullerkällor. De fyra kompressorerna alst-

rar höga ljudnivåer och bidrar på egen hand till majoriteten av bullret från anlägg-

ningen. Detta medför att även om ett mycket stort antal åtgärder genomförs på öv-

riga källor så kommer den totala ljudnivån i omgivningen fortsatt styras av bullerbi-

draget från dessa fyra kompressorer. Ljudnivån i immissionspunkterna kommer där-

med aldrig att kunna bli lägre än bidraget från de fyra kompressorerna. 

 

Med utgångspunkt från ljudnivåerna från de fyra kompressorerna och de teoretiskt 

möjliga åtgärderna på andra bullerkällor är det inte möjligt att nå 45 dB(A) i IP 1. 

Detsamma gäller för att nå 40 dB(A) i immissionspunkterna IP A och IP B. 

 

Det är inte rimligt att investera ytterligare 10-15 MSEK för att genomföra buller-

dämpande åtgärder på ett stort antal ljudkällor för att sänka ljudnivån i IP 1 - IP 5 

med ytterligare 1 dB(A) till mellan 34 och 49 dB(A). Anledningen är att områdena 

vid IP 1 och IP 2 inte är lämpliga för bostäder i enlighet med kommunens riktlinjer i 

översiktsplanen. Även Sevesolagstiftningen föreskriver att bostäder inte bör finnas 

inom skyddszonen mot industrin. I de övriga punkterna IP 3 och IP 5 nås 45 dB(A) 

och i IP 4 är ljudnivån 46 dB(A). 
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Den stora facklan uppgraderades vid underhållsstoppet 2015 med nytt fackelrör, ny 

fackeltopp och ny ångledning. Samtidigt ökades ångtrycket från 1,8 bars ånga till 

8,8 bars ånga. Dessa åtgärder genomfördes för att öka kapaciteten för sotfri fackling 

till 120 ton/h. Resultaten från genomförda mätningar innan och efter åtgärderna på 

stora och även den lilla facklan 2014 visade att ljudnivån vid driftstörningar minskat 

med 7 till 9 dB(A) från den lilla facklan och mellan 2 och 6 dB(A) vid Skeppar-

gränd (IP B) från den stora facklan. Bullret från den stora facklan upplevs dock mer 

störande, även om ljudnivån minskat markant. 

 

Ljudmätningar har utförts vid tre olika driftfall för att representera olika bullersitu-

ationer, dels vid ett ångflöde om ca 7 ton ånga per timme, vid ett något högre ång-

flöde om 11 ton ånga per timme samt vid maxflöde om 30 ton ånga per timme. Ba-

serat på genomförda mätningar kan det konstateras att ljudeffekten vid ett ångflöde 

om 7 ton/h är lägre än innan uppgraderingen av facklan över hela frekvensspektru-

met. Vid ett något högre ångflöde om 11 ton/h är ljudeffekten högre än innan fack-

eltoppsbytet vid de lägre frekvenserna. Ljudeffekten är däremot lägre vid de högre 

frekvenserna. Vid ett maximalt ångflöde om 30 ton ånga/h är ljudeffekten högre 

över i princip hela frekvensspektrumet, förutom vid de högsta frekvenserna över 

4000 Hz när ljudeffekten sänks markant i förhållande till de övriga driftsfallen. 

Driftfall med maximalt ångflöde uppkommer sällan, uppskattningsvis någon timme 

eller några timmar vid enstaka tillfällen per år. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera ljudeffekten i fackeltoppen är högre vid de 

lägre frekvenserna för den uppgraderade facklan i förhållande till den gamla vid 

framförallt maximalt ångflöde om 30 ton/h, men även delvis vid 11 ton/h. Vid ett 

ångflöde om 11 ton/h gäller detta frekvenser mellan ca 100 till 300 Hz. Vid de 

högre frekvenserna är dock ljudeffekterna lägre för den uppgraderade facklan vid 

11 ton ånga/h. Vid ett ångflöde om 7 ton/h är ljudeffekterna däremot lägre än innan, 

även vid låga frekvenser. Den uppgraderade facklan från 2015 uppvisar således 

driftsfall med lägre ljudeffekter vid både låga och höga frekvenser. De högre ljudef-

fekterna i fackeltoppen uppkommer främst vid det maximala ångflödet om 30 ton/h. 
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Atmosfärsdämpning har stor inverkan på framför allt högfrekvent ljudinnehåll på 

stora avstånd. Detta medför att ljudkaraktären förändras med ökat avstånd, eftersom 

den högfrekventa delen i ljudet i större utsträckning dämpas på avstånd. På stort av-

stånd har alltså det högfrekventa ljudinnehållet dämpats bort medan det lågfre-

kventa ljudinnehållet inte påverkas nämnvärt av atmosfärsdämpningen. Ljudet avtar 

dock likvärdigt med ökat avstånd oberoende av frekvens. Atmosfärsdämpningen på-

verkas av luftens temperatur samt den relativa fuktigheten. 

 

Det kan konstateras att den beräknade totala ljudnivån i immissionpunkterna är be-

tydligt lägre för den uppgraderade stora facklan (5-6 dB(A)) vid ett ångflöde om 

7 ton/h än för den tidigare stora facklan. Vid ett högre ångflöde om 11 ton/h är den 

totala ljudnivån fortsatt lägre än innan, 1-2 dB(A) beroende på immissionspunkt. 

Däremot är den totala ljudnivån högre än tidigare vid ett maximalt ångflöde om 30 

ton/h, 3-4 dB(A) beroende på immissionpunkt. 

 

Sammanfattningsvis är bullernivåerna i immissionspunkterna lägre för den uppgra-

derade facklan både vid de lägre ångflödena (7-11 ton/h). Vid maximalt ångflöde 

(30 ton/h) är däremot den totala ljudnivån högre i immissionspunkterna. Vid ett 

ångflöde om 7 ton/h är ljudnivåerna i de låga oktavbansfrekvenserna (63-250 Hz) 

lägre efter uppgraderingen än innan. Detta innebär att den uppgraderade facklan inte 

alstrar mer lågfrekvent buller vid lägre ångflöde. Vid de högre ångflödena visar 

dock beräkningarna att ljudnivån delvis är högre i de lägre oktavbandsfrekvenserna 

(125-250 Hz) för den uppgraderade facklan. Detta kan medföra att ljudet från den 

stora facklan kan upplevas mer störande på längre avstånd från facklan vid dessa 

driftsfall. 

 

Buller som uppkommer vid fackling är en kombination av förbränningsljud, som är 

starkt påverkat av turbulens, tillsats av ånga via munstycken i fackeltoppen och in-

stabilitet hos flamman. Förbränningsljudet är lågfrekvent, medan högfrekvent ljud 

alstras i ångmunstycken. Det högfrekventa ljudet är normalt inte något större pro-

blem för omgivningen och närboende ur bullersynpunkt, eftersom det snabbt avtar 
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med avståndet från facklan. Om flamman är instabil genererar även detta lågfre-

kvent buller. 

 

Ljudnivåerna från tillsatsen av ånga och instabiliteten hos flamman kan minimeras 

genom att inte överdosera ånga i förhållande till kolväteflödet och dess sammansätt-

ning och genom att använda särskilt utformade ångmunstycken (tillämpas vid låg-

bullrande fackeltoppar). Förbränningsljudet är svårare att påverka när sotfri förbrän-

ning eftersträvas. 

 

Ångan används för att minska sotbildningen vid förbränning av kolväten genom att 

skapa turbulens och att se till att luft (syre) sugs in i kolväteblandningen. Baksidan 

av en sotfri förbränning är en ökad ljudnivå från facklan. I en konventionell fackel-

topp tillsätts ångan via munstycken i en ring runt fackeltoppen. Tillsätts ingen ånga 

eller en liten mängd ånga erhålls en sotande flamma, eftersom blandningen med luft 

inte är optimal. Denna icke-stökiometriska förbränning är dock mycket tystare än 

om förbränningen sker stökiometriskt. Detta beror på att när förbränning sker nära 

stökiometriska förhållanden så omvandlas mer av energin till ljud. Förbrännings-

bullret är en funktion av hur fort bränslet brinner, eller mer korrekt hur stor mängd 

som förbränns och hur snabbt det sker.  

 

För att erhålla en fullständig förbränning av kolväten behövs olika mängd syre bero-

ende på vilket kolväte det är, t.ex. kräver olefiner - omättade kolväten som innehål-

ler dubbelbindning t.ex. eten - mer syre än paraffiner. Stora facklan används företrä-

desvis vid större mängd fackling, såsom driftstörningar, nedtagning och uppstart av 

anläggningen. Gasflödet och sammansättningen varierar under facklingen och 

följaktligen även behovet av luft för att erhålla sotfri förbränning. Det bör poängte-

ras att en för stor mängd ånga innebär en risk för sämre förbränning, eftersom 

kolvätehalten kan bli så låg att gasen inte är i det brännbara området. Förbrännings-

verkningsgraden kan därmed sjunka radikalt vid s.k. "over steaming". Ett annat fe-

nomen är instabilitet hos flamman p.g.a. för mycket ånga, vilket kan yttra sig i 

mycket lågfrekventa "smällar" som kan kännas som vibrationer. 
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Vid ombyggnaden 2015 installerades flödesmätare för att kvantifiera både mängden 

fackelgas och mängden ånga, vilket har medfört möjlighet till automatisk reglering 

av ångtillförsel. Ångbehovet för att minimera sotning är emellertid inte enbart en 

funktion av gasflödet utan också dess sammansättning, exempelvis kräver innehåll 

av olefiner (omättade kolväten) mer syre för fullständig förbränning. Detta medför 

att det inte är helt enkelt att uppnå en optimal ångreglering. 

 

Borealis avser att fortsätta utveckla datorapplikationen för reglering av ångtillsätt-

ningen för att erhålla en mer optimerad ångtillsättning. En eller flera lämpliga fak-

torer som kompenserar för variationer i gasens sammansättning behöver nyttjas i 

optimeringen. Som beskrivs i redovisningen av U2 kommer en analysator installe-

ras i fackelstammen för att analysera gasens sammansättning. Denna information 

kommer att bidra till en förbättrad optimering av ångtillsättningen. Genom utveckl-

ing av datorapplikationen för regleringen av ångan med data från analysatorn kan en 

minskning av bullret erhållas. 

 

Ett annat sätt att minimera lågfrekvent bullret vid fackling är att fördela gasflödet 

optimalt mellan den lilla och den stora facklan. För att uppnå det, ska så mycket 

som möjligt av det totala gasflödet förbrännas i lilla facklan. På så sätt minimeras 

ljudet från facklingen, med anledning av att den lilla facklan har en lågbullrande 

fackeltopp installerad sedan 2014. För att uppnå en optimering av fördelningen av 

flödet mellan lilla och stora facklan kan höjden på facklornas vattenlås justeras samt 

att även trycket regleras. Under 2019 genomfördes en förändring i tryckregleringen 

som ska leda till en bättre fördelning mellan facklorna. 

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras. På längre avstånd från facklan redu-

ceras den högfrekventa delen av ljudet på grund av atmosfärsdämpningen och den 

lågfrekventa kan framträda tydligare. Vid driftsfallen med något högre (11 ton/h) 

och maximalt ångflöde visar genomförda beräkningar att ljudnivåerna för de låga 

frekvenserna är högre efter uppgraderingen av facklan, vilket medverkar till att den 

uppgraderade facklan upplevs mer störande på längre avstånd vid dessa driftsfall. 

Vid det lägre ångflödet på 7 ton/h gäller inte detta och så länge det används för att 
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minimera sotning är ljudnivån till följd av fackling betydligt lägre efter uppgrade-

ringen, både totalt och för det lågfrekventa bullret. 

 

Slutligen, för att minimera det lågfrekventa bullret vid fackling avser Borealis AB 

arbeta ytterligare med att optimera ångflödet för aktuell driftssituation. Driftperso-

nalen har alltid högt fokus på att ha en sotfri förbränning, vilket ger en högre buller-

exponering. För mycket ånga kan dessutom sänka förbränningsverkningsgraden och 

orsaka en instabil flamma, vilket också orsakar buller. Det är därför viktigt att ång-

flödet till stora facklan minimeras utan att det uppkommer sotande fackling. För att 

säkerställa att optimalt ångflöde erhålls för olika driftsfall med varierade gasflöden 

och sammansättning avser Borealis att fortsatt utveckla datorapplikationen för re-

glering av ångtillsättningen. Optimeringen ska göras med fokus på att minimera 

buller, men ändå säkerställa att facklingen är sotfri. 

 

BOREALIS AB:S ANSÖKAN OM VILLKORSÄNDRING  

Borealis AB yrkar att mark- och miljödomstolen ändrar villkor 1.2 i gällande till-

stånd enligt följande (sökt ändring anges i kursiv stil). 

Renovering av de sex äldsta krackugnarna ska påbörjas senast vid utgången av år 

2016 och vara färdigställd senast vid utgången av år 2023. 

 

Renoveringen av krackugnarna 

Borealis AB har nio krackerugnar, varav sex installerades under perioden 1969 till 

1973, ugnarna A-F. Det finns ett behov av att byta ut eller vidta omfattande reno-

veringsarbeten på dessa. Renoveringsarbetena ställer krav på omfattande planering 

och uppgår till mycket höga kostnader. Bolaget åtog sig i prövningen att slutföra re-

noveringen av ugnarna före utgången av år 2022. På grund av den ökade produkt-

ionskapaciteten som uppkommer genom renoveringen av ugnarna B-E, har Borealis 

AB beslutat att ta A- och F-ugnen ur drift när renoveringen av de övriga ugnarna är 

färdigställd. Ugnarna A och F omfattas därför inte av renoveringsprogrammet. 

 

Ugnarna B-E omfattas av renoveringsprogrammet och renoveringen av ugnarna D 

och E är färdigställd och renoveringen av C-ugnen pågår. Renoveringen av B-ugnen 
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kommer att genomföras när renoveringen av C-ugnen är färdigställd. Renoveringen 

av C-ugnen är försenad i förhållande till den tidplan som följer av renoveringspro-

grammet men kommer vara färdigställd inom den tid som gällande villkor anger, 

dvs. före utgången av år 2022. B-ugnen kommer däremot inte att hinna färdigställas 

före utgången av år 2022. 

 

Borealis AB ansöker nu om förlängd tid inom vilken renoveringen av B-ugnen ska 

vara färdigställd. Den ansökta villkorsändringen innebär inte någon förändring eller 

inskränkning av bolagets åtagande att renovera ugnarna. Borealis AB kommer att 

slutredovisa utredningsuppdrag U1 inom sex månader efter att renoveringen är av-

slutad, dvs. senast den 30 juni 2024, i enlighet med vad som följer av U1 i deldo-

men från 2014. 

 

Borealis AB initiala renoveringsprogram innebar att renoveringen av ugnarna var 

planerad att vara avslutad vid utgången av år 2020, varför den angivna tiden i vill-

kor 1.2 tog höjd för vad som då antogs kunde vara oförutsedda omständigheter. Den 

ursprungliga tidplanen var mycket preliminär och optimistisk, vilket medförde att 

tidplanen redan under år 2017 kom att förlängas med två år. Enligt den reviderade 

tidplanen var renoveringen av samtliga ugnar planerad att vara färdigställd under 

november månad år 2022. Således tillät den reviderade tidplanen inte att det upp-

kom någon oförutsedd händelse som medförde ytterligare försening. 

 

Under 2020 inträffade två större oförutsedda händelser som var för sig och sam-

mantaget medförde försening av den planerade renoveringen av C-ugnen, vilket på-

verkar Borealis möjlighet att färdigställa renoveringen av ugnarna till utgången av 

år 2022. Den uppkomna förseningen medför också ett behov av att låta ugnarna A 

och F vara fortsatt i drift under en längre tid fram till dess att renoveringen är fär-

digställd. 

 

De händelser som orsakat förseningen hänför sig till den brand som inträffade den 

9 maj 2020 i krackeranläggningen samt Covid-19-pandemin.  
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Försening orsakad av Covid-19-pandemin 

Renoveringen av ugnarna genomförs delvis av företag från andra länder som fått 

svårt att arbeta i Sverige med anledning av de restriktioner som införts på grund av 

Covid-19-pandemin. Oförutsägbarheten vad gäller restriktioner och möjlighet att 

resa till och från länder samt de snabba förändringar som har skett sedan mars 2020, 

har gjort det mycket svårt att planera och genomföra renoveringen av krackugnarna. 

 

Borealis AB har undersökt möjligheten att anlita lokala företag för renoveringen 

och vissa delmoment har också kunnat utföras av lokala företag såsom exempelvis 

avisolering av ledningar för att underlätta lyft och nedmontering av ugnstuber. Ug-

narna har en mycket stor och komplex struktur och större delar av renoveringsar-

betet kräver noggranna förberedelser för att undvika att kringliggande utrustning, 

som måste vara i drift samtidigt som renoveringen pågår, påverkas eller skadas. De 

två utländska entreprenörer som är kontrakterade för att utföra rivnings- och reno-

veringsarbetena på B- och C-ugnen har utfört motsvarande arbeten på de två första 

ugnarna. Dessa två entreprenörer har därför god erfarenhet av de olika arbetsmo-

ment som ska genomföras och vad som krävs för att upprätthålla säkerheten medan 

anläggningen i övrigt är i drift. Bolaget bedömer därför att arbetet kan utföras såväl 

säkrare som mer tidseffektivt om samma entreprenörer utför arbetet med de två 

kvarvarande ugnarna. Att involvera nya lokala entreprenörer skulle således medföra 

att arbetena skulle ta betydligt längre tid samt att hanteringen av säkerhetsriskerna 

bli mer omfattande. Bolaget bedömer därför att det inte ökar möjligheterna att efter-

leva villkor 1.2 genom att kontraktera lokal entreprenör. 

 

Under mars till maj 2020 stod renoveringsarbetena på C-ugnen helt stilla på grund 

av att de utländska arbetarna inte kunde resa till Sverige som en följd av de restrikt-

ioner som gällde. Borealis AB och de kontrakterade entreprenörerna har haft lö-

pande dialog om hur renoveringsprojektet ska kunna fortlöpa trots rådande omstän-

digheter. Covid-19-pandemin har efter stillaståendet orsakat ytterligare förseningar 

till följd av personalbrist som gör att arbetet fortskrider i långsammare takt än pla-

nerat och det har även uppkommit problem med försenade leveranser av delar till 

ugnarna. 
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Försening orsakad av brand i krackeranläggningen 

Den 9 maj 2020 startade en brand i en kompressor på krackeranläggningen som 

medförde att anläggningen under en tid fick tas ur drift. Branden orsakade omfat-

tande skador lokalt i anläggningen och det var nödvändigt att demontera, återupp-

bygga och reparera den utrustning som skadades under branden. Renoveringsarbetet 

av C-ugnen och återuppbyggnaden efter branden kunde inte genomföras parallellt. 

Det var alltför resurskrävande att genomföra det omfattande arbete som föranleddes 

av skadorna från branden och samtidigt hålla igång renoveringsprojektet. Eftersom 

anläggningen var tagen ur drift på grund av de skador som branden orsakade var 

återställandet av högsta prioritet. Såväl externa entreprenörer som bolagets egen 

personal var därför fokuserade på att återställa anläggningen efter branden. Återstäl-

landearbetena efter branden tog totalt åtta och en halv månad att slutföra. Branden 

och det efterkommande arbetet medförde dock endast en ytterligare försening av re-

noveringsarbetet av ugnarna om cirka fyra månader. 

 

Den sammanlagda förseningen 

Renoveringen av B-ugnen kommer inte att kunna vara klar vid utgången av år 2022 

på grund av de förseningar som uppkommit till följd av Covid-19-pandemin och 

branden i anläggningen. Den totala förseningen bedöms i dagsläget vara cirka åtta 

månader. Covid-19-pandemin är dock alltjämt pågående vid tidpunkten för inläm-

ning av denna ansökan, varför det inte är möjligt att med någon exakthet förutse 

vilka eventuella ytterligare effekter och förseningar som kan uppkomma. För att 

tidsangivelsen i villkoret ska tillåta viss marginal för dessa i dagsläget ovissa even-

tuella förseningar, omfattar förslaget till justering av villkoret en förlängning av re-

noveringsperioden med ett år, dvs. till utgången av år 2023. 

 

Det är inte rimligt att stänga ned A- och F-ugnen innan renoveringen av B-ugnen är 

färdigställd. Borealis AB:s produktionskapacitet skulle minska avsevärt vid en så-

dan nedstängning, vilket i sig skulle kunna medföra en intäktsreducering i storleks-
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ordningen hundra miljoner kronor. En sådan negativ konsekvens är inte proportion-

erlig i förhållande till de miljökonsekvenser som uppkommer med anledning av att 

dessa två ugnar får fortsätta att vara i drift i ytterligare ett år. 

 

Miljöeffekt av tidsförlängning 

De miljökonsekvenser som kan uppkomma på grund av förseningen med renove-

ringen av ugnarna är mycket begränsade. Den effekt som kan uppkomma är något 

ökade utsläpp av kväveoxider (NOx). 

 

Det totala utsläppet av kväveoxider från ugnarna har uppgått som lägst till mellan 

311 ton till 330 ton per år mellan åren 2016 och 20191. Utsläppen är beroende av 

produktionsvolymerna som har varierat mellan de olika åren. Utsläppen till luft från 

ugnarna beror även på hur de nyttjas. De ugnar som normalt bidrar med mest kvä-

veoxidutsläpp per år är V- och X-ugnen, knappt 60 ton per år i snitt över denna pe-

riod. V- och X-ugnen är de största ugnarna och omfattas inte av renoveringspro-

grammet. G-ugnen som inte heller omfattas av renoveringen bidrog med 47 ton per 

år i snitt över tidsperioden 2016-2019. A- och F-ugnarna som avses vara i drift fram 

till renoveringen är färdigställd, bidrog med i genomsnitt cirka 30 ton kväveoxider 

per år och ugn. 

 

Renoveringen av E-ugnen som färdigställdes under 2018, bidrog med cirka 45 ton 

kväveoxider under helåret 2019. Genom antagandet att E-ugnen nyttjades på ett sätt 

som kan antas vara representativt för hur denna och övriga ugnar kommer att nyttjas 

framgent efter genomförd renovering, är utsläppet av kväveoxider från E-ugnen år 

2019 ett representativt värde för utsläppen av kväveoxider per ugn och år. Det sam-

manlagda utsläppet från ugnarna bedöms då tillsammans uppgå till cirka 345 ton 

kväveoxider per år när renoveringen av samtliga ugnar är färdigställd och tagits i 

drift samt A- och F-ugnen tagits ur drift. 

 

Under 2021 när C-ugnen är ur drift för renovering samt övriga ugnar (A-, B-, D-, E-

, F-, G-, V-, X-ugnarna) används, bedöms de totala kväveoxidutsläppen uppgå till 

cirka 340 ton. Under 2022 och 2023 med de tre färdigrenoverade ugnarna (E, D, 
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och C) samt A-, F-, G-, V-, X-ugnarna i drift men B-ugnen ur drift för renovering, 

bedöms kväveoxidutsläppen uppgå till cirka 355 ton per år. Utsläppen av kväveoxi-

der bedöms sammanfattningsvis kunna bli uppemot cirka 15 ton högre under år 

2023. I sammanhanget kan noteras att kväveoxidutsläppen från ugnarna år 2020 var 

200 ton lägre än normalt eftersom anläggningen under en tid var tagen ur drift på 

grund av reparationerna till följd av branden. Den totala ökningen av utsläpp av 

kväveoxider under år 2023 kommer således vara väsentligt mycket lägre än den 

minskning av utsläpp som uppstod på grund av de störningar som inträffade år 

2020. 

 

Vid en jämförelse av utsläppsnivåerna av kväveoxider från respektive ugn under 

åren 2016 till 2019 kan också noteras ligger de långt under vad som gäller enligt 

BAT-AEL för befintliga ugnar på 200 mg/Nm3 för samtliga ugnar och i de flesta 

fall även under BAT-AEL för nya ugnar på 100 mg/Nm3. Snittet för A- och F-ug-

nen under åren 2016-2019 är på 94 mg/Nm3 (A-ugnen) respektive 77 mg/Nm3 (F-

ugnen), vilket innebär att de även uppfyller kraven för nya ugnar. Det begränsade 

ökade utsläppet av kväveoxider som kan uppkomma med anledning av försening av 

renoveringen av B-ugnen måste därför sammantaget anses vara av begränsad bety-

delse och därmed acceptabel. 

 

Rättsliga förutsättningar för villkorsändring 

24 kap. 13 § miljöbalken anger att ett villkor får upphävas eller mildras om det är 

uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om 

ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

 

Det har i tidigare myndighetspraxis rörande villkorsändring enligt äldre lagstiftning 

ställts höga krav vad gäller oförutsedda omständigheter och att det verkligen ska 

avse nya omständigheter som inte har sin grund i händelser som inträffat i förfluten 

tid. En lågkonjunktur som lett till en svår ekonomisk situation för tillståndshavaren 

har ansetts kunna utgöra skäl för omprövning. 
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Borealis AB anser att förutsättningarna i 24 kap. 13 § miljöbalken är uppfyllda. Det 

är fråga om omständigheter som inte kunde förutses när tillståndet gavs och villko-

ret meddelades och villkoret skulle även kunna anses vara strängare än nödvändigt. 

Det är dock tillräckligt att en av förutsättningarna är uppfyllda för att en villkor-

sändring ska kunna medges. 

 

Det är uppenbart att det har uppkommit omständigheter som bolaget inte kunde för-

utse när tillståndet gavs och villkoret meddelades. Covid-19-pandemin och branden 

i krackeranläggning har oundvikligen orsakat förseningar som bolaget inte kunnat 

förutse vid beviljandet av ifrågavarande tillstånd. Det är uppenbart att sökt ändring 

av villkoret, som endast innebär en förlängd tid för att uppfylla kravet i villkoret, 

påkallas av omständigheter som inte kunde förutses när tillståndet gavs. 

 

Borealis AB anser vidare att villkoret får anses vara strängare än nödvändigt med 

beaktande av de faktiska förhållandena som redovisas ovan. De miljökonsekvenser 

som kan uppkomma som en följd av en förlängd tid för genomförande av renove-

ringen av ugn B och den längre drifttiden av ugnarna A och F är mycket begrän-

sade. Vid en jämförelse av utsläppsnivåerna av kväveoxider från respektive ugn un-

der åren 2016 till 2019 kan noteras ligger de långt under vad som gäller enligt BAT-

AEL för befintliga ugnar. A- och F-ugnen uppfyller även kraven för nya ugnar. 

 

Borealis AB har ett pågående renoveringsprojekt och har bland annat kontrakterat 

entreprenörer för att fullfölja renoveringen av ugnarna. Det föreligger inte något tvi-

vel om att bolaget kommer att fullfölja sitt åtagande och bolaget föreslår inte någon 

justering av villkoret i detta avseende. Bolaget har inte heller något incitament att 

fördröja renoveringen mer än nödvändigt. De konsekvenser som uppkommer ge-

nom förändrat villkor är inte heller sådana att villkorsändringen inte bör kunna ac-

cepteras. 
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INKOMNA YTTRANDEN 

Naturvårdsverket har anfört bl.a. följande.  

Prövotidsredovisning U2 

Naturvårdsverket motsätter sig Borealis AB:s yrkande att prövotiden avslutas och 

att slutliga villkor föreskrivs. Naturvårdsverket yrkar i första hand att prövotiden 

förlängs och att bolaget föreläggs att inkomma med följande redovisning. 

 

NVU.  Bolaget ska utreda möjligheter att installera ett gasåtervinningssystem i 
syfte att helt upphöra med fackling av bränngasöverskott vid normal drift. 
Av utredningen ska framgå åtgärdens kostnad och miljönytta samt möjlig 
tidsplan för genomförande av åtgärden. Utredningen ska inges till mark- 
och miljödomstolen senast ett år efter att domen har vunnit laga kraft. 

 

Naturvårdsverket yrkar därtill att under prövotiden och fram till att slutliga villkor 

fastställs följande provisoriska föreskrifter föreskrivs. 

 

NVP1. Fackling av överskottsgas (bränngas, analysgas och gas från kompres-
sortätningar) ska minimeras och bolaget ska kontinuerligt arbeta med att 
utvärdera och vidta åtgärder för att minska facklingen. Åtgärderna ska 
rapporteras i den årliga miljörapporten. 

 
NVP2. Facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen får inte överstiga 

1 500 ton per år. Vid ett år med planerat underhållstopp får facklingen 
avbränngasöverskott vid anläggningen inte överstiga 1 875 ton per år. 

 

Om mark- och miljödomstolen gör bedömningen att prövotidsredovisningen är full-

ständig och att slutliga villkor kan fastställas yrkar Naturvårdsverket i andra hand 

att följande slutliga villkor föreskrivs. 

 

NV1. Fackling av överskottsgas (bränngas, analysgas och gas från kompressor-
tätningar) ska minimeras och bolaget ska kontinuerligt arbeta med att ut-
värdera och vidta åtgärder för att minska facklingen. Åtgärderna ska rap-
porteras i den årliga miljörapporten. 
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NV2. Facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen får inte överstiga 
1 500 ton per år fram till och med år 2022. Vid ett år med planerat under-
hållstopp får facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen inte över-
stiga 1 875 ton per år fram till och med år 2022. 
 
Från och med år 2023 får facklingen av bränngasöverskott vid anlägg-
ningen inte överstiga 750 ton per år. Vid ett år med planerat underhålls-
topp får, från och med år 2023, facklingen av bränngasöverskott inte över-
stiga 937,5 ton per år. 

 

Vid bolagets anläggning sker fackling till följd av 

· processtörningar, 
· stopp och uppstart av anläggningen, 
· urdrifttagande av utrustning för underhåll, 
· lossning av nafta till bergrum, samt 
· vid överskott av bränngas. 
 

Fackling sker även av delströmmar som uppkommer 

· vid uttagande av prov för analys av processgasen/produkterna, och 
· från kompressortätningar. 
 

Prövningsutredning U2 rör möjligheterna att minska respektive helt upphöra med 

fackling vid normal drift. De fyra sista facklingspunkterna ovan kan hänföras till 

normal drift. Mark- och miljödomstolen avslutade prövotiden vad gäller återvinning 

av gas vid lossning av nafta genom deldom den 30 januari 2019 (mål nr M 4188-

12). Naturvårdsverket delar därmed bolagets bedömning att fackling i detta avse-

ende inte är föremål för prövning i nu aktuell del. 

 

Av bolagets utredning framgår att det avdrag för analysatorer som görs på ett tjugo-

tal platser i processen kan återvinnas genom att gasen återförs. Kostnaden för rör-

dragningen uppskattas till ca 10 Mkr och skulle medföra en minskning av fack-

lingen med ca 20 ton per år. Bolaget bedömer att åtgärdens kostnad är orimlig i för-

hållande till miljövinsten. Naturvårdsverket delar bolagets bedömning. 

  

I tillägg till de ovan nämnda analysatorerna finns ett antal analysatorer inom 

ETBE/SHP-enheten som har ett avdrag till facklan på 60 ton per år. Dessa avdrag 
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innehåller oxygenater, vilket gör att de inte är möjliga att återvinna pga. oxygenater-

nas påverkan på processen. Mängden som facklas kan dock minskas till ca 25 ton 

per år genom installation av nya gasanalysatorer och justering av flöde mellan uttag 

och analysator. Bolaget anger att det planerar att installera nya gasanalysatorer och 

utvärdera möjligheten till justerat flöde. 

 

Bolaget bedömer att det inte, utifrån processäkerhetsskäl, är möjligt att vidta några 

åtgärder avseende fackling från kompressortätningar. Facklingen från denna del-

ström omfattar ca 40 ton per år. Naturvårdsverket ifrågasätter inte bolagets bedöm-

ning. 

 

Bolaget har vidtagit ett antal åtgärder de senaste åren för att minska bränngasfack-

lingen, bl.a. har ett förebyggande underhållsprogram för ventiler till facklan införts. 

Ett byte av ventiler och styrsystemförändringar ska vara klart under 2020 vilket för-

väntas minska bränngasfacklingen med ca 25 %. 

 

Det finns inget gasåtervinningssystem vid anläggningen som är kopplat till fack-

lingen. Bolaget har vidtagit åtgärder vid etenfacklingen från torn T-1808 och inom 

SHP/ETBE-anläggningen som har medfört att processgas numera kan återföras och 

nyttjas i processen istället för att ledas till facklan. 

 

Bolaget anger att i händelse av en framtida utvidgning av verksamheten så att behov 

uppstår för återvinning av gas kommer en gasåtervinningsanläggning att installeras 

men att detta inte är aktuellt i nuläget. 

 

Av BAT 17 i CWW BATC framgår att bästa tillgängliga teknik för att förhindra ut-

släpp till luft från fackling är att endast använda fackling av säkerhetsskäl eller vid 

icke-rutinmässiga driftsförhållanden (t.ex. vid start eller avstängning). Detta kan 

uppnås genom användning av en eller båda av de angivna teknikerna i BAT-slutsat-

sen. De tekniker som anges är korrekt konstruktion av delanläggningen, innefat-

tande gasåtervinningssystem med tillräcklig kapacitet och användning av säkerhets-

ventiler med hög tillförlitlighet, och drift av anläggningen, innefattande balansering 



  Sid 48 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 4188-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 

av bränngassystemet och användning av avancerad processtyrning. När det gäller 

gasåtervinningssystem anges det under tillämplighet att ett sådant system även kan 

installeras i efterhand i befintliga delanläggningar. 

 

Syftet med BAT 17 är att minimera utsläpp och störningar till följd av fackling som 

inte genomförs av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga driftsförhållanden. Na-

turvårdsverket anser att detta även ger en tydlig fingervisning om att fackling inte är 

att ses som en reningsteknik vid normal drift. 

 

Av 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken följer att kravet på att använda bästa möjliga tek-

nik gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla det och att det 

vid den bedömningen ska tas särskild hänsyn till nyttan med skyddsåtgärderna och 

andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Av praxis föl-

jer att en verksamhetsutövare av en industriutsläppsverksamhet är skyldig att följa 

BAT-slutsatser (MÖD 2019:26). Vid bedömningen av vad som är att betrakta som 

bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken bör all tillgänglig kunskap beak-

tas och BAT-slutsatser utan utsläppsvärden ska enligt art. 14.3 industriutsläppsdi-

rektivet användas som referens vid fastställande av tillståndsvillkor. Av 2 kap. 1 § 

miljöbalken följer att det är bolaget som har att visa att de förpliktelser som följer 

av 2 kap. miljöbalken iakttas. 

 

Mot bakgrund av syftet med BAT 17 och vad som sägs om gasåtervinningssystem, 

omfattningen på fackling av bränngas samt att bolaget inte har redovisat möjligheter 

att installera ett gasåtervinningssystem på befintlig anläggning anser Naturvårdsver-

ket att prövotidsredovisningen inte är fullständig. Prövotiden bör därför förlängas 

och bolaget föreläggas att utreda möjligheterna att installera ett gasåtervinningssy-

stem i syfte att helt upphöra med fackling av bränngasöverskott vid normal drift. 

Naturvårdsverket bedömer att en rimlig tid för att genomföra utredningen är ett år 

efter att deldomen har vunnit laga kraft. Först när en sådan utredning är genomförd 

är det möjligt att ta ställning vilka slutliga villkor som ska gälla för verksamheten 

enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken. 
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Facklingen av bränngas har varierat över tid, beroende på bl.a. råvarumix, kunders 

behov samt möjligheten att utnyttja turboalternatorn och metankompressorn. 

Bränngasfacklingen är också beroende av driftstörningar samt planerade stopp och 

uppstarter av anläggningen. Av tabellen nedan framgår facklingen de senaste fem 

åren. 

År Facklad bränngas (ton) 
2015 2 985 
2016 2 043 
2017 619 
2018 926 
2019 304 

 

De åtgärder som bolaget har åtagit sig att utföra under 2020 kommer att minska 

bränngasfacklingen med ca 25 %. Utbyte av analysatorer inom ETBE/SHP som bo-

laget planerar att genomföra under 2020/2021 beräknas minska facklingen med yt-

terligare ca 35 ton per år. 

 

Det pågår även en gemensam studie med andra aktörer i Stenungsund och Chalmers 

Energiteknik avseende möjligheterna att öka värmeintegrationen mellan anlägg-

ningarna. Detta skulle kunna leda till ytterligare minskning av facklingen. Utifrån 

de senaste fem årens fackling och pågående åtgärder anser Naturvårdsverket att en 

rimlig nivå på en provisorisk föreskrift kan vara 1 500 ton per år. För det fall mark- 

och miljödomstolen anser att slutliga villkor kan fastställas redan nu anser Natur-

vårdsverket att en rimlig nivå i slutliga villkor kan vara 1 500 ton per år till att börja 

med. Nivån bör dock kunna skärpas till 750 ton per år från och med år 2023. Under 

år med planerade underhållsstopp har facklingen historiskt sett varit större. Mot 

bakgrund av det anser Naturvårdsverket att ett tillägg på 25 % bör kunna medges 

under år med planerade underhållstopp och att en provisorisk föreskrift eller ett slut-

ligt villkor ska utformas utifrån detta. 

 

Utöver detta bedömer Naturvårdsverket att det är miljömässigt motiverat och rim-

ligt att bolaget åläggs att minimera fackling av överskottsgas (bränngas, analysgas 

och gas från kompressortätningar), att bolaget kontinuerligt ska arbeta med att ut-



  Sid 50 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 4188-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 

värdera och vidta åtgärder för att minska facklingen och att åtgärderna ska rapporte-

ras i den årliga miljörapporten. Detta oavsett om provisoriska föreskrifter eller slut-

liga villkor föreskrivs. 

 

Villkorsändring 

Naturvårdsverket motsätter sig inte Borealis AB:s yrkande att villkor 1.2 i bolagets 

tillstånd ska ändras, under förutsättning att villkoret får följande lydelse. 

Renovering av de sex äldsta krackugnarna ska påbörjas senast vid utgången 
av år 2016 och vara färdigställd senast den 30 september 2023. 

 

Bolaget har till stöd för yrkandet av villkorsändring bl.a. hänvisat till förseningar på 

grund av en brand i krackeranläggningen 2020 och nuvarande pandemi. Naturvårds-

verket anser att detta utgör omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs 

och att bolaget därmed har visat att det finns förutsättning för en ändring av villko-

ret. 

 

Av bolagets redovisning framgår bl.a. att när problemen till följd av pandemin upp-

stod i början av mars 2020 hade C-ugnen tagits ur drift, men inga arbeten hade på-

börjats. Enligt tidplanen i mars 2020 skulle C-ugnen tas i drift under juli 2021. I 

dagsläget har grundarbeten, installation av stål och rör samt isolering genomförts 

och arbetet med installation av el och instrument har påbörjats. C-ugnen bedöms i 

dagsläget kunna tas i drift vid årsskiftet 2021/2022. 

  

Bolaget bedömer att arbetet med B-ugnen kan inledas cirka en vecka efter att C-ug-

nen har tagits i drift. Rivning och arbete med fundament kommer att kunna genom-

föras både före och under det planerade underhållsstoppet under våren 2022. När  

anläggningen har startats upp efter underhållsstoppet kan resterande arbeten genom-

föras. B-ugnen förväntas i dagsläget kunna tas i drift i juli 2023. 

 

Bolaget har utifrån ugnarnas energieffektivitet och kapacitet beräknat den ökade 

energianvändningen för förlängd drift av A- och F-ugnen med ett år till 
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37 355 MWh per ugn, totalt 74 710 MWh. Det motsvarar 1,8 % ökad energianvänd-

ning i form av bränsle i förhållande till krackeranläggningens hela energianvänd-

ning. Utsläppen av koldioxid bedöms öka med knappt 2 %, dvs. cirka 13 kton. 

Mot bakgrund av ovanstående anser Naturvårdsverket att det är angeläget att reno-

veringen av C- och B-ugnen genomförs skyndsamt. Därmed och mot bakgrund av 

att bolaget beräknar att B-ugnen kan tas i drift i juli 2023, samt med viss beredskap 

för att oförutsebara händelser skulle kunna ske under tiden fram till dess, anser Na-

turvårdsverket att ett rimligt datum för när återstående renoveringsarbeten senast 

ska vara genomförda är den 30 september 2023. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har anfört bl.a. följande. 

Länsstyrelsen yrkar följande slutliga villkor. 

 
 Buller från verksamheten exklusive fackling vid driftstörningar samt start 

och stopp ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus inte övers-
tiger 45 dB(A) vid planlagda bostäder, undantaget bostäder belägna inom 
område som i gällande detaljplan åsatts beteckning Jmb; "Småindustri och i 
vissa fall bostäder". Den ekvivalenta ljudnivån vid övriga bostäder får inte 
överstiga 50 dB(A). 

 
För verksamhet med begränsad varaktighet, under dagtid (06-18), t.ex. upp-
start av elgeneratorn eller högtrycksspolning vid rengöring av utrustning får 
den ekvivalenta ljudnivån vid planlagda bostäder inte överstiga 50 dB(A). 

 
Tillsynsmyndigheten får vid enstaka tillfällen per år medge kortvarig dis-
pens upp till 55 dB(A) vid bostäder under dagtid (06-18). 
 
Ny utrustning och nya installationer ska konstrueras för att innehålla Natur-
vårdsverkets riktvärden för natt avseende buller från industri, dvs 40 dB(A) 
vid planlagda bostäder. 

 

 Begränsningsvärdena enligt bullervillkoret ovan ska kontrolleras och utvär-
deras regelbundet genom mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och 
beräkningar eller genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmät-
ning). Kontroll ska också ske så snart det har skett förändringar i verksam-
heten som kan medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när till-
synsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad. 
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Länsstyrelsen yrkar på följande fortsatta prövotidsutredning. 

U2 

 Borealis AB ska under en prövotid utreda möjligheter att installera ett gasåter-

vinningssystem i syfte att helt upphöra med fackling av bränngasöverskott vid 

normal drift. Utredningen ska resultera i en redovisning av åtgärdens kostnad 

och miljönytta samt möjlig tidsplan för genomförande av åtgärden. Redovis-

ningen ska inlämnas till Mark- och miljödomstolen senast 12 månader efter do-

men vunnit laga kraft. 

 

Följande provisoriska villkor bör gälla under prövotiden: 

 Fackling av överskottgas (bränngas, analysgas, gas från kompressortätningar) 
ska minimeras och bolaget ska kontinuerligt arbeta med att utvärdera och vidta 
åtgärder för att minska facklingen. Åtgärderna ska rapporteras i den årliga miljö-
rapporten 

 
Den totala facklingen av bränngas vid anläggningen får inte överskrida nedan an-
givna halter: 

Från den 1 januari 2021: 1500 ton per år 
Från den 1 januari 2023: 750 ton per år 

 
Vid ett år med planerat underhållstopp medges en 25 % ökning av fackling av 
bränngas. 

 

Länsstyrelsen yrkar i andra hand att ovanstående föreslagna provisoriska villkor 

fastställs som slutligt villkor; dock med de justeringarna att halten 750 ton/år fr.o.m 

2023 ska gälla som ett treårsmedelvärde och att det sista stycket ska ha följande ly-

delse. ”Vid år med planerat underhållsstopp får inte facklingen av bränngas över-

stiga 950 ton.” 

 

 

U3 och U9  

Fortsatt prövotidsutredning  

 Borealis AB ska under en prövotid utreda vilka åtgärder som krävs för att åstad-

komma en kraftig reduktion av buller från fackling vid driftstörningar och vid 
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alla start och stopp av anläggningen så att störningarna för omgivningen minskar 

till en rimlig nivå. Utredningen bör ha som mål att klara Naturvårdsverkets rikt-

värden för industribuller. I utredningen ska även andra åtgärder beaktas än de 

Borealis hittills åtagit sig, exempelvis kan inte low-noise topp exkluderas. Utred-

ningen ska resultera i en redovisning av olika alternativa åtgärder, kostnader och 

uppgift om vilka bullernivåer åtgärden förväntas leda till. Alla åtgärdsalternativ 

ska redovisas även de som bolaget inte åtar sig att genomföra. Bolaget ska på ett 

klargörande sätt motivera förutsättningarna för att genomföra respektive åtgärd. 

Utredningen ska också omfatta ett väl motiverat förslag på en rimlig bullernivå 

från facklingen samt förslag på åtgärder som bolaget åtar sig att genomföra. 

 

I utredningarna ska BAT 18 i BREF CWW beaktas. Borealis ska redovisa i vil-

ken utsträckning facklingen uppfyller kraven i BAT 18 och vad som skulle krä-

vas för att fackelsystemet ska uppfylla BAT 18. 

 

Redovisningen ska lämnas till Mark- och miljödomstolen senast 18 månader ef-

ter domen vunnit laga kraft. 

 

Följande provisoriska villkor bör gälla under prövotiden: 

 

 Fackling ska ske sotfritt upp till ett flöde av fackelgas till facklorna på 120 ton/h. 

Ångtillförseln till facklorna ska säkerställas och optimeras så att det alltid finns 

tillräcklig tillgång på ånga för detta flöde. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

U2 - möjligheter att minska/upphöra med fackling vid normal drift 

Länsstyrelsen bedömer att de åtgärder som har genomförs för att minska facklingen 

vid normal drift har gett bra resultat och omfattande åtgärder har vidtagits för att 

minska facklingen. Det är viktigt att ha ett fortsatt fokus på detta och bolaget behö-
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ver kontinuerligt arbeta med att utvärdera och vidta åtgärder för att minska fack-

lingen. Det är även viktigt att styrningen av anläggningen optimeras samt att bola-

get upprätthåller en stabil drift med få störningar. 

 

Enligt bolagets redovisningar har facklingen av bränngas varierat i omfattning över 

tid, beroende på råvarumix, kunders behov samt möjligheten att utnyttja turboalter-

natorn och metankompressorn. Bränngasfacklingen är också beroende av driftstör-

ningar och planerade stopp och uppstarter av anläggningen. Facklingen av bränngas 

har de senaste 10 åren varierat mellan ca 300 - 3000 ton (se tabell nedan från miljö-

rapporter). Det senaste planerade underhållstoppet genomfördes 2015. Utöver pla-

nerade stopp har även driftstörningar påverkat facklingen. 

År Ton facklad bränngas 
2010 961 
2011 1213 
2012 1247 
2013 1530 
2014 1270 
2015 2985 
2016 2043 
2017 619 
2018 926 
2019 304 

 

För första halvåret 2021 gäller följande avseende fackling vid driftstörningar och 

uppstart av anläggning 

· Januari: Fackling från Borealis AB:s  krackeranläggning under ca en vecka i sam-
band med uppstarten av anläggningen efter branden i maj 2020. - Fackling i stora 
facklan under princip hela uppstarten. 

· 5 februari: Fackling under 1,5 h i samband med en driftstörning. - Fackling i en-
bart lilla facklan 

· 13 februari: Fackling under dagen i samband med en driftstörning varav maximalt 
15-30 min med sotande fackling. — Initialt fackling i stora facklan under ca 1,5 
timme och sedan huvudsak i lilla facklan och lite i stora facklan. 

· 19 mars: Fackling mellan 19-22 mars i samband med driftstörning. Under totalt 20 
min var facklingen sotande. - Initialt fackling i stora facklan under ca 2 timmar 
och sedan ca 1-1,5 dygn under uppstart. 

· 3-4 maj: Fackling under 6 timmar i samband med en driftstörning. - Fackling i 
stora facklan 
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Enligt BAT 17, CWW är bästa tillgängliga teknik för att förhindra utsläpp till luft 

från fackling att endast använda fackling av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmäss-

iga driftsförhållanden. Enligt BAT 17 ska en eller båda teknikerna i punkt a) respek-

tive b) användas. BAT 17 a), som handlar om korrekt konstruktion av delanlägg-

ningen, omfattar ett gasåtervinningssystem och detta kan installeras i efterhand för 

befintliga anläggningar. 

 

Bolaget har inte redovisat ytterligare förutsättningar för att minska bränngasfack-

lingen, utan hänvisar till att de inte anser att det inom ramen för U2 är motiverat att 

vidta ytterligare åtgärder. Bolaget uppger vidare att i händelse av framtida utvidg-

ning av verksamheten kommer det att installera en gasåtervinningsanläggning, men 

bolaget anser att detta inte är aktuellt i nuläget. Bolaget har dock inte förklarat på 

vilka grunder man kommit fram till att det är orimligt att genomföra fler åtgärder. 

Bolaget bör utreda möjligheten att installera ett gasåtervinningssystem i syfte att 

helt upphöra med fackling av bränngasöverkotts under normal drift i enlighet med 

utredningsuppdraget. Utredningen ska resultera i en redovisning av åtgärdens kost-

nad och miljönytta samt möjlig tidsplan för genomförande av åtgärden. Under ut-

redningsperioden bör ett provisoriskt villkor föreskrivas gällande fackling enligt 

följande. 

 

Mängden facklad bränngas de senaste tre åren har varierat mellan ca 300 - 920 ton. 

Med de åtgärder som bolaget planerar och utifrån de senaste årens fackling av 

bränngas är det rimligt att den totala facklingen av bränngas vid anläggningen be-

gränsas till 1 500 ton per år från den 1 januari 2021 med en minskning till 750 ton 

per år från den 1 januari 2023. Vid ett år med planerat underhållstopp kan en ökning 

med 25 % av facklad bränngas medges då planerade underhållstopp historiskt sett 

har inneburit mer bränngasfackling än år utan. Facklingen av analysgas och gas från 

kompressortätningar ska minimeras. 

 

Om domstolen bedömer att slutligt villkor kan fastställas på befintligt underlag bör 

det föreslagna provisoriska villkoret ska gälla som ett slutligt villkor. 
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U3 - low-noise fackeltopp och sotande fackling 

Utredningsuppdraget har en stark koppling till buller från fackling vid driftstör-

ningar (U9). 

 

En low-noise topp skulle sannolikt kunna ge en kraftig sänkning av ljudnivån från 

stora facklan. Erfarenheterna från installationen på den lilla facklan är att bullerni-

vån vid full fackling minskade med 7-9 dB(A) vid byte till low-noise topp. En mot-

svarande minskning beträffande den stora facklan skulle innebära att bullerstörning-

arna för närboende kraftigt skulle reduceras. Möjligheten att byta till low-noise 

fackeltopp på stora facklan har tidigare funnits med som ett realistiskt förslag på 

skyddsåtgärd. Den utredning som bolaget hittills gjort är inte tillräcklig för att redan 

avskriva åtgärden som orimlig. 

 

Buller från den stora facklan är en påtaglig olägenhet för allmänheten i Stenungsund 

och inom stora områden kring Stenungsund. Driftstörningar som orsakar fackling i 

den stora facklan inträffar relativt ofta och störningarna med höga bullernivåer (upp 

till ca 60-65 dB(A) vid vissa bostäder) kan pågå i timmar och ibland flera dagar i 

sträck. Med en low-noise fackeltopp bedöms bullernivåerna kunna sänkas med näs-

tan 10 dB(A). Detta skulle kunna medföra en kraftig förbättring jämfört med nuva-

rande situation och bör därför inte avfärdas innan alla möjligheter har utvärderats. 

Borealis AB informerar på sin hemsida att en liknande teknik som en low-noise 

topp förhoppningsvis kan installeras på stora facklan i framtiden. Förutsättningarna 

för detta behöver redovisas. 

 

Borealis AB har framfört att det kalla klimatet och risken för isbildning är ett hinder 

för att installera low-noise topp på den stora facklan. Risken för isbildning finns en-

ligt bolaget eftersom fackling i den stora facklan inte sker kontinuerligt. Länsstyrel-

sen har varit i kontakt med ett raffinaderi i länet som använder low-noise toppar på 

flera av sina facklor. De förebygger risken för isbildning genom att både köra ett li-

tet kontinuerligt flöde av bränngas till facklan samtidigt som man har pilotgas till 

facklan. Detta skulle innebära en viss fackling vid normal drift. Enligt BAT 17 

CWW får fackling endast användas av säkerhetsskäl eller vid icke-rutinmässiga 
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driftsförhållanden. Om begränsad fackling i pilotlåga skulle krävas för att förhindra 

isbildning i en low-noise topp bör det inte strida mot BAT 17 då det kan bedömas 

göras av säkerhetsskäl. 

 

De problem som är kopplade till frysning är enligt länsstyrelsens bedömning främst 

utvändiga. Invändig frysning kan förhindras med kontinuerlig fackling av ett min-

flöde så som Borealis AB också nämnt i sin redovisning. Detta innebär nackdelar ur 

miljö- och kostnadssynpunkt, men det bör vägas mot riskerna med de bullerstör-

ningar som facklingen medför och som påverkar allmänheten negativt. Hälsoris-

kerna med buller är väl kända och bör vägas in i beslutet. Detta är inte tillräckligt 

utrett och Borealis behöver utreda detta vidare och redovisa vad som skulle krävas 

för att installera och använda en low-noise topp även på den stora facklan. Alla tek-

niska möjligheter ska redovisas och förutsättningarna för detta, tex om det är möj-

ligt att använda en low-nosie topp om facklan körs med både pilotgas och ett mini-

malt flöde av bränngas/fackelgas. 

 

Bolaget anger att det har en kapacitet för sotfri fackling på 120 ton/h fackelgas, men 

vid flera driftstörningar har bolaget inte kunnat säkerställa ånga till facklan och det 

har därför varit kraftigt sotande fackling vid upprepade tillfällen trots att kapaciteten 

för sotfri fackling ska ha varit på plats. Syftet med det provisoriska villkoret är att 

facklingen ska vara sotfri vid driftsfall upp till 120 ton/h fackelgas. Det är därför 

mycket viktigt att bolaget säkerställer att den nuvarande kapaciteten kan hållas vid 

driftstörningar och att fackling alltid sker sotfritt upp till ett flöde av 120 ton/h. Ka-

paciteten på 120 ton/h täcker in de flesta driftstörningar och även planerade start 

och stopp. 

 

Bolaget behöver därför genomföra ytterligare åtgärder för att säkerställa att ångtill-

förseln till facklan fungerar. Bolaget har redovisat kostnad och nytta av en ytterli-

gare ångpanna på ca 100 ton/h mellantrycksånga. Länsstyrelsen har inte information 

om vilka åtgärder som kan krävas. Det är möjligt att Borealis AB måste bygga ut 

sin ångproduktion för att innehålla villkoret. Det bör fastställas ett slutligt tydligare 
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villkor för sotfri fackling. Det bör framgå att villkoret som avser kapacitet för sotfri 

fackling alltid ska kunna innehållas. 

 

Utöver att minska bullernivåer från fackling är en low-noise fackeltopp konstruerad 

för att tillföra ånga till facklan på ett sätt som medför en mer optimal förbränning av 

gaserna i facklan. Fackeltoppen är försedd med bullerskydd kring utrustningen för 

ånginjicering. En low-noise fackeltopp bedöms bidra till en högre sotfri kapacitet 

för facklan samtidigt som ljudnivåerna från facklingen blir lägre jämfört med en 

konventionell fackeltopp. Det finns därmed ett samband mellan frågan om low-

noise topp (U3), frågan om sotfri fackling (U3) och bullernivåer från den stora fack-

lan vid driftstörningar (U9). Fortsatt utredning av dessa frågor behöver därför ske 

samlat. 

 

Borealis AB har ett provisoriskt villkor som innebär att kapaciteten för sotfri fack-

ling skulle ökas för att klara att fackla upp till 120 ton/h fackelgas. Företaget säger 

att man skaffat denna kapacitet. Bolaget har informerat länsstyrelsen att det teore-

tiska flödet av ånga till facklan för att klara 120 ton/h sotfri kapacitet är 41 ton/h 

ånga och att "det gäller för en viss sammansättning på den facklade gasen och opti-

mal fördelning mellan lilla och stora facklan." Vidare har Borealis AB informerat 

om att det finns en ställtid innan tillräcklig kapacitet av ånga är på plats vid drift-

störningar. Ställtiden är beroende av vilken driftstörning som inträffar. "Båda fack-

lorna förbrukar mellantrycksånga (8,8 barg), en trycknivå som antingen erhålls ge-

nom reducering av högtrycksånga (producerad i ugnar eller pannor) i tryckreduce-

ringsstationer eller som avtappningsånga från turbiner som drivs av högtrycksånga. 

Den största producenten av högtrycksånga på krackern är ugnarna. När en ugn stop-

par, eller stoppas, lastas ångpannorna (finns tre ångpannor) upp för att kompensera 

för bortfallet och upprätthålla balansen i ångnätet. Varje panna kan lastas upp med 

en hastighet av 4,8 ton/minut. Att säga en exakt tid för hur lång tid det tar att lasta 

upp pannorna för att motsvara förbrukningen av ånga vid en störning är beroende på 

vad det är för driftstörning som inträffat. Behovet av ånga från pannorna varierar så-

ledes beroende på typ av störning och hur mycket ånga som ugnarna bidrar med och 

vilket ångbehov som finns i övrigt. " 
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Borealis AB har redovisat att man gjort ett antal åtgärder för att förbättra ångtillför-

seln till facklorna. Förbättringar har dels redovisats i denna prövotid, dels i samband 

med tillsyn och uppföljning av inträffade händelser. Det återstår dock flera åtgärder 

som i vissa fall ännu inte beslutats. Exempel på redovisade åtgärder som ännu ej ge-

nomförts: 

 Analysator kommer att installeras i fackelstammen för att analysera gasens sam-
mansättning. Färdigställande 2025 (2021 enligt aktbilaga 180). Enligt redovis-
ningen i aktbilaga 182 är ett syfte med gasanalysatorn att använda den för att bi-
dra till förbättrad optimering av ångtillsättningen. Men nu redovisar Borealis AB 
att utgångspunkten för den planerade analysatorn har varit att minimera fack-
lingen och då kan den längre responstiden påverka möjligheten att nyttja den för 
snabb respons av ånga. (enligt tillsynsmöte 2021-04-20) 

 Borealis AB har en godkänd studie för att optimera gasfördelning mellan fack-
lorna (enligt tillsynsmöte 2021-04-20). 

 Fortsätta utveckla datorapplikation för reglering av ångtillsättningen (Aktbilaga 
182). 

 

Borealis AB redovisning av åtgärder är på en övergripande nivå. Det saknas inform-

ation om vilka resultat åtgärderna förväntas leda till och det återstår åtgärder att ge-

nomföra. Länsstyrelsens tolkning är att det finns mer att göra för att säkerställa den 

angivna ångkapaciteten för att klara att fackla 120 ton/h fackelgas sotfritt. Den an-

givna kapaciteten gäller bara för en viss sammanställning och optimal fördelning 

mellan lilla och stora facklan men Borealis AB har tex ännu inte en gjort en sådan 

optimering av gasfördelningen mellan facklorna. I samband med flera driftstör-

ningar, tex 21/1 2020 och branden i maj 2020, har det även varit problem med att 

säkerställa ånga till facklorna, även vid tillfällen som ej berott på externt strömbort-

fall. 

 

Den planerade gasanalysatorn som Borealis AB avser att installera om fyra år 

(2025) kommer inte att kunna användas för att snabbt reglera ångan och förebygga 

sotande fackling. Med stöd av CWW BAT 18 b) och det som Borealis AB redovisat 

ska bolaget omvärdera utredningen och valet av gasanalysator så att den även kan 

användas för att optimera förbränningen och förebygga sotande fackling alternativt 

om ytterligare en gasanalysator bör installeras för styrningen av ånga. 
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Trots de åtgärder som genomförts fortsätter störningarna från krackerns fackling 

och det är oklart vad planerade åtgärder kommer att leda till. Prövningen kan därför 

inte avslutas. De frågor som prövas inom U3 har ett samband och behöver utredas 

vidare under en fortsatt prövotid där BAT 18 i BREF CWW beaktas. 

 

Under utredningsperioden bör ett provisoriskt villkor föreskrivas gällande sotande 

fackling som anger att fackling ska ske sotfritt upp till ett flöde av fackelgas till 

facklorna på 120 ton/h. Ångtillförseln till facklorna ska säkerställas och optimeras 

så att det alltid finns tillräcklig tillgång på ånga för detta flöde. 

U9 - buller från verksamheten  

Buller vid både planlagda bostäder och övriga bostäder ska regleras i villkoret och 

att villkoret ska exkludera fackling vid driftstörningar och start och stopp av anlägg-

ningen. Ljudnivåer på 55 dB(A) för verksamhet med begränsad varaktighet endast 

bör tillåtas under dagtid (06-18) i undantagsfall då de annars överskrider Natur-

vårdsverkets riktlinjer för buller. Tillsynsmyndigheten bör vid enstaka tillfällen per 

år få medge kortvarig dispens upp till 55 dB(A) under dagtid (06-18) vid bostäder 

för att ta i beaktande att oväntade situationer som tillfälligt kan påverka ljudnivå-

erna kan uppstå. 

 

Redovisningen av uppdragets första del ("Utvärdering av de bullerdämpande åtgär-

der som bolaget åtagit sig att genomföra för att nå ekvivalent bullernivå 45 dB(A) 

vid bostäder inom planlagda bostadsområden. Av utvärderingarna ska framgå dels 

hur effektiv respektive åtgärd varit, dels vilka ekvivalenta bullernivåer som erhålls 

vid planlagd bostadsbebyggelse, immissionspunkt A-C, respektive vid övriga bostä-

der, immissionspunkt 1-5") är tillräcklig. 

 

Det är en brist i utredningen att bolaget inte har redovisat kostnaden för utbyte av 

kompressorerna. Länsstyrelsen är dock medveten om att det rör sig om stora belopp 

och bedömer att det i detta fall inte är motiverat att enbart av bullermässiga skäl 
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kräva att man byter ut de stora kompressorerna i förtid då bolaget visar att man kla-

rar Naturvårdsverkets riktvärden för buller under dagtid. Länsstyrelsen godtar bola-

gets förslag på bullervillkor med följande justeringar. 

 

Utredningsuppdragets första två punkter avser buller från verksamheten och 

inkluderar den lilla facklan. Bullervillkoret bör därför endast exkludera fackling 

från stora facklan och inte all fackling så som bolaget föreslår. Ljudnivåerna på 

50 dB(A) för verksamhet med begränsad varaktighet, t.ex. uppstart av elgeneratorn 

eller högtrycksspolning vid rengöring av utrustning bör endast tillåtas under dagtid 

(06-18) då de annars överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer för buller. Villkoret 

bör innehålla krav om att ny utrustning och nya installationer ska konstrueras för att 

klara Naturvårdverkets riktlinjer för natt avseende buller från industri 40 dB(A) vid 

planlagda bostäder. Dessutom bör ett standardvillkor avseende utvärdering och upp-

följning av buller föreskrivas. 

 

Vad gäller förekommande nivåer av lågfrekvent buller från stora facklan är de ljud-

nivåer som Borealis redovisar oacceptabelt höga. 64 dB(A) ca 1 km från anlägg-

ningen (vid driftsfallet 30 ton/h ångflöde, 64 ton fackelgas) är mycket störande. De 

ljudnivåer som Borealis AB redovisar från facklingen är på en nivå, och i vissa fall 

betydligt högre än, de ljudnivåer som normalt anges som begränsning för momen-

tana ljud ( > 55 dB(A)) enligt praxis, och inte får förekomma nattetid annat än en-

staka tillfällen enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från industri. 

 

Enligt bolagets tidigare redovisningar facklas ca 50-60 ton/h (från 2-3 ugnar) vid 

planerade start/stopp. Länsstyrelsens slutsats är att de redovisade värsta bullernivå-

erna vid driftsfallet (30 ton/h ånga) skulle kunna vara ett driftsfall som ligger nära 

det driftsfall som nämns för planerade start/stopp. Det innebär att ljudnivåerna vid 

normala start/stopp ligger långt över de nivåer (>55 dB(A) utomhus) som normalt 

endast accepteras för momentana ljudnivåer. Vid dessa tillfällen kan facklingen 

pågå länge och även nattetid. 
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Enligt bolaget redovisning kan flödena vid facklan vid oplanerade stopp vara ca 

200 ton/h fackelgas och Borealis AB ska ha en sotfri kapacitet motsvarande 

120 ton/h fackelgas. Dessa två viktiga driftsfall för facklingen har inte redovisats i 

U9, vilket gör att bedömningsunderlaget avseende maximala bullernivåer vid fack-

ling inte är komplett. De högsta ljudnivåerna som redovisats i U9 är för fallet 

30 ton/h ånga och ca 64 ton/h fackelgas, vilket är fackelflöden som ligger betydligt 

lägre än de flöden av fackelgas som kan köras till facklan vid stora driftstörningar. 

Även ångflödet kan troligtvis överstiga 30 ton/h. Länsstyrelsen bedömer därför att 

ljudnivåerna från facklingen vid allvarliga driftstörningar kan vara ännu högre än de 

ljudnivåer som redovisats i U9. Det bekräftas också av att Borealis AB uppgett att 

den totala ljudnivån kan vara högre vid hög ångdosering och vid större processgas-

flöden. Det är alltså oklart vilka ljudnivåer som kan uppstå vid allvarliga driftstör-

ningar (jämför tex stoppen i januari och maj 2020). 

  

Nuvarande situation med bullernivåer på upp till 64 dB(A) ca 1 km från anlägg-

ningen vid driftstörningar/stopp är oacceptabel och att alla möjligheter att åtgärda 

detta måste utredas och redovisas. Dessutom kan sannolikt ännu högre ljudnivåer 

vara aktuella vid stora driftstörningar. Borealis AB har inte sagt att det är omöjligt 

att göra ytterligare åtgärder. Eftersom alla alternativ inte har redovisats är det ej 

möjligt att göra en rimlighetsbedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler. En av-

vägning enligt 2 kap 3 § miljöbalken kan inte utföras om inte en redovisning av alla 

åtgärdsalternativ redovisas. Det är inte bolagets uppgift att avgöra vilka åtgärder 

som är orealistiska. En förutsättning är att domstolen har ett fullständigt underlag 

för sina bedömningar varför det är viktigt att bolaget redovisar alla skyddsåtgärder 

som behövs på ett utförligt sätt. 

 

Bolaget har redovisat de åtgärder man har genomfört för att minska bullerstör-

ningen. Vid ombyggnaden av den stora facklan 2015 installerades flödesmätare för 

att kvantifiera både mängden fackelgas och mängden ånga, vilket har medfört auto-

matisk reglering av ångan. Borealis AB avser att fortsätta utveckla datorapplikat-

ionen för reglering av ångtillförseln för att erhålla en mer optimerad ångtillförsel. 

Bolaget anger vidare att en analysator kommer att installeras i fackelstammen för att 
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analysera gasens sammansättning. Bolaget anger att genom utveckling av datorap-

plikationen för reglering av ångan med data från analysatorn kan en minskning av 

bullret erhållas. Under 2019 genomfördes en förändring i tryckregleringen som ska 

leda till en bättre fördelning mellan facklorna för att möjliggöra att så mycket som 

möjligt av det totala gasflödet förbränns i den lilla facklan vilken är försedd med en 

lågbullrande fackeltopp. Bolaget har dock inte redovisat hur mycket ljudnivåerna 

från facklingen i den stora facklan bedöms kunna sänkas med de planerade åtgär-

derna, vilket är en brist i utredningen. 

 

Enligt bolaget visar en genomgång av facklans flödesmätare de senaste tre åren vi-

sar på ett flöde av processgas har varit större än 5 ton/h under ca 1 % av tiden. Även 

endast 1 % av tiden innebär emellertid sammanlagt flera dagar av mycket störande 

bullernivåer för omgivningen och inte är försumbar. Enbart under 2020 har det före-

kommit flera allvarliga händelser. Vid ett kompressorstopp i januari (2020) pågick 

kraftigt sotande fackling i nästan två timmar och höga bullernivåer från facklingen i 

flera dagar. I april var det ett planerat stopp på grund av oförutsedd händelse för 

vilka bullernivåerna har redovisats i aktbilaga 190. I maj 2020 inträffade en brand 

som innebar kraftiga störningar i form av sotande facklig. Störningarna under 2020 

har pågått mer än 1 % av ett år. Allmänheten är kraftigt störd och oroad av fack-

lingen vid driftstörningar och planerade och oplanerade start och stopp. De åtgärder 

som bolaget planerar att genomföra (utveckling av datorapplikation och analysa-

torn) är mindre justeringar och inte kommer att ge tillräcklig minskning av ljudnivå-

erna. 

 

Syftet med utredningsuppdragen U3 (avseende low-noise topp) och U9 (de delar 

som är relaterade till buller från stora facklan) har inte uppnåtts. Uppdragen är inte 

tillräckligt utredda då oacceptabla bullernivåer vid fackling från stora facklan kvar-

står. Det är därför viktigt att prövotiden förlängs och att Borealis AB får krav att 

fortsätta utreda och redovisa vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma en kraftig 

reduktion av bullret från facklingen vid driftstörningar och alla start och stopp ner 

till acceptabla bullernivåer. 
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Utredningen (U3), den del som avser möjlighet att använda low-noise topp, kan inte 

avslutas innan tillräckliga åtgärder för att reducera buller från facklingen har redovi-

sats. Det kan inte uteslutas att low-noise topp kan vara en del av en lösning för att 

reducera buller från facklingen. Enligt domstolens bedömning i deldomen från 2014 

är buller från verksamheten en påtaglig störning för närboende och i första hand ger 

buller från facklingen i samband med driftstörningar upphov till höga ljudnivåer vid 

bostäder. Domstolen bedömde då också att de åtgärder och utredningar som bolaget 

åtagit sig skulle komma att förbättra förhållandena avseende buller. Det som bolaget 

redovisat hittills är inte tillräckligt eftersom omfattningen av bullerstörningarna 

kommer att kvarstå. Bolaget har inte redovisat vad som krävs för att åtgärda buller-

störningarna från facklingen ner till en rimlig nivå. 

 

Domstolen anger i domen från 2016 att det inte framstår som sannolikt att de åtgär-

der som bolaget åtagit sig är tillräckliga och att den fortsatta prövotiden måste ta 

sikte på även annat än vad Borealis åtagit sig. Några sådana andra åtgärder har inte 

redovisats av Borealis AB. Utredningarna (U9 strecksatsen 3 och 4 samt U3 den del 

som handlar om low-noise topp) kopplat till buller från fackling vid driftstörningar 

och start/stopp av anläggningen kan därför inte avslutas. Det krävs ett fortsatt sam-

lat prövotidsuppdrag avseende möjligheter att åtgärda bullerstörningarna från fack-

ling vid driftstörningar samt start och stopp av anläggningen. Utredningen bör ha 

som mål att klara Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller och resultatet av 

utredningen ska vara en redovisning av olika alternativa åtgärder, kostnader och 

uppgift om vilka bullernivåer åtgärden förväntas leda till. Utredningen ska också 

omfatta ett väl motiverat förslag på en acceptabel/rimlig bullernivå från facklingen 

samt förslag på åtgärder som bolaget åtager sig att genomföra. Åtgärder ska redovi-

sas även om de bedöms orimliga. Bolaget måste då även på ett klargörande sätt mo-

tivera varför en åtgärd är orimlig. 

  

Eftersom facklingen från den stora facklan kan pågå lång tid, ibland över flera dagar 

så kommer boende i närheten att få sin sömn störd. Sömnstörningar är en av de all-

varligaste effekterna av samhällsbuller eftersom ostörd sömn är en förutsättning för 

att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt. Buller nattetid kan få 
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omedelbara effekter på sömnen och påverka vårt välbefinnande dagen efter, men 

det kan också få allvarligare negativa hälsoeffekter om sömnstörningen kvarstår en 

längre tid. Buller under kvälls- och nattetid kan göra att de som utsätts får svårt att 

somna, vaknar under natten får förändrat sömnmönster, har fler kroppsrörelser och 

vaknar för tidigt. Buller kan också orsaka fysiologiska stressreaktioner i form av 

ökad stresshormonnivå, högre puls, ökat blodtryck och snabbare andning utan att vi 

vaknar. Att vi kan reagera på ljud även när vi sover beror på att hörselsinnet alltid är 

öppet och på att det finns autonoma, dvs. icke viljestyrda, kopplingar mellan hör-

selsinnet och kroppens stressreglerande system. Studier har visat samband mellan 

sömnstörning och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, nedsatt 

prestation och inlärning samt försämrad psykisk hälsa. 

 

De redovisade bullernivåerna från den stora facklan kan uppgå till 64 dB 1 km från 

anläggningen och 58 dB 1,5 km från anläggningen. En förskola och två skolor i 

Stenungsund ligger inom 1,5 km från anläggningen och påverkas därmed av bullret 

från den stora facklan. Vid förskolor och skolor bör det kunna antas att en del av 

den pedagogiska verksamheten förekommer utomhus. 

 

Buller leder till försämrad inlärning och prestation enligt Folkhälsomyndighetens 

"Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer" publicerad 13 maj 2019. Det är svå-

rare att behålla koncentrationen på en specifik uppgift i en bullrig miljö än i en tyst 

miljö. Bullret är tröttande och sänker prestationsförmågan. I synnerhet påverkas 

barn med hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter, adhd och barn med annat 

modersmål än det som talas i klassrummet. 

 

Sammanfattningsvis kan buller orsaka hälsoproblem såsom sömnstörningar, ned-

stämdhet, hjärt- och kärlproblem, försämrad inlärning, sänkt prestationsförmåga 

mm. Detta är kända effekter av buller och för mer detaljer hänvisar länsstyrelsen till 

Folkhälsomyndighetens "Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer" publicerad 13 

maj 2019 som nås från Folkhälsomyndighetens webbplats. En acceptabel bullernivå 

är också viktigt för att uppnå miljömålet God bebyggd miljö. 
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Borealis AB bristande redovisning av tillräckligt underlag om fackelsystemet och 

vilka åtgärder som skulle krävas för att åstadkomma en kraftig reduktion av bullret 

från facklingen innebär att det finns en risk att prövningen avslutas utan att alla 

möjliga åtgärder för att minska bullret från den stora facklan har utretts och redovi-

sats. Det är ett existerande problem i Stenungsund och många är påverkade av bul-

lerproblematiken särskilt i samband med driftstörningar och planerade och oplane-

rade start och stopp. Det är därför mycket viktigt att prövningen inte avslutats innan 

problemet med facklingen utreds ytterligare i syfte att komma till rätta med de höga 

ljudnivåerna från Borealis Krackeranläggning. 

 

Prövotidsutredningen U3 är från deldomen 2014-02-17. Efter det har BAT-slutsat-

ser som är kopplade till prövotidsuppdraget publicerats. BAT-slutsatser för CWW 

publicerades (2016-06-09). BAT-slutsatser ska enligt 13 § industriutsläppsförord-

ningen beaktas och användas som referens i prövningar. De BAT-slutsatser om 

fackling som finns i CWW-Bref: en ska därför beaktas i denna prövning. CWW 

BAT 18 har en direkt koppling till prövotidsutredningarna U3, U2 och U9. 

BAT 18. Bästa tillgängliga teknik för att minska utsläppen till luft från fack-
ling när fackling inte går att undvika är att använda en eller båda av de tekni-
ker som anges nedan. 
a) Korrekt konstruktion av facklingsenheter 
Optimering av höjd, tryck, hjälp av ånga, luft eller gas, typ av fackeltoppar 
(antingen inneslutna eller avskärmade) etc. i syfte att få en rökfri och tillförlit-
lig drift och en effektiv förbränning av överskottsgaser. 
(Tillämpligt för nya facklingsenheter. I befintliga delanläggningar kan till-
lämpligheten vara begränsad, till exempel på grund av den tillgängliga under-
hållstiden när delanläggningen är nedstängd.) 
b) Övervakning och registrering som en del av facklingsdriften. 
Kontinuerlig övervakning av den gas som skickas för fackling, mätning av 
gasflödet och uppskattning av andra parametrar (t.ex. sammansättning, värme-
innehåll, andelen hjälpämnen, hastighet, spolgasens flöde och utsläppen av 
föroreningar [exempelvis NON, CO, kolväten, buller]). Registreringen av 
facklingshändelser innefattar vanligtvis uppskattad/uppmätt sammansättning 
av facklingsgasen, uppskattad/uppmätt mängd facklingsgas och drifttiden. 
Med hjälp av registreringen går det att kvantifiera utsläppen och eventuellt fö-
rebygga framtida facklingar. 
(Allmänt tillämpligt) 
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Bästa teknik är enligt BAT 18 en korrekt konstruktion av facklingsenheter i syfte att 

få en rökfri och tillförlitlig drift och effektiv förbränning av överskottsgaserna samt 

en övervakning och registrering som förebygger framtida facklingar. Det framgår 

inte i detalj hur konstruktionen ska utformas men syftet är tydligt, facklingen ska 

vara rökfri, tillförlitlig och effektiv och facklingar ska förebyggas. 

 

Störningarna från facklingen kvarstår trots de åtgärder som Borealis AB redovisar 

att man gjort. Utifrån de bullernivåer som förekommer från facklingen vid driftstör-

ningar och antalet tillfällen med sotande fackling bedömer Länsstyrelsen att Borea-

lis AB:s fackling i nuläget inte uppfyller dessa syften vilket tyder på att bästa teknik 

när det gäller konstruktion av facklingsenheter och styrning av anläggningen ännu 

inte är på plats. 

 

Enligt BAT 18 a) ska facklingsenheterna vara korrekt konstruerade och utform-

ningen ska vara optimerad för att få en rökfri, tillförlitlig och effektiv förbränning 

av överskottsgaser. När det gäller befintliga anläggningar så kan det vara begränsad 

tillämplighet på grund av den tillgängliga underhållstiden när anläggningen kan 

vara nedstängd. Det står inget om begränsningar av tillämpligheten andra skäl. 

  

BAT 18 b) handlar om att ha övervakning och registrering av nödvändiga paramet-

rar för att möjliggöra reglering och optimering för att förebygga framtida facklingar. 

Borealis AB behöver redovisa vilken övervakning och registrering av viktiga para-

metrar som görs och hur detta kan användas för att förebygga framtida facklingar 

och för att förbränningen i facklorna ska ske optimalt och sotfritt.  

 

Borealis AB bör i den fortsatta prövotiden avseende U3 och U9 redovisa på vilket 

sätt facklingsenheterna uppfyller kraven i BAT 18 och vad som skulle krävas för att 

fackelsystemet ska uppfylla BAT 18. 

Villkorsändring 
Länsstyrelsen bedömer att Borealis AB på ett tillräckligt sätt har redovisat hur den 

föreslagna villkorsändringen påverkar energiförbrukningen. Borealis AB har låtit 

olika funktioner inom bolaget (drift, underhåll, inspektion, processäkerhetspecialist 
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och ugnsexpertis) tillsammans värdera om och i så fall på vilket sätt processäker-

hetsriskerna kring A- och F-ugnen kan påverkas av en förlängd drifttid.  

 

Ett syfte med ugnsprojektet är att minska de risker som är kopplat till de gamla 

krackugnarna och att installera ugnar som bättre uppfyller moderna krav på säkerhet 

för sådana ugnar. Det är viktigt att de gamla ugnarna ersätts och tas ur drift så snart 

som möjligt men det finns också risker med att forcera ugnsprojektet. 

 

Med bakgrund av den ökande miljöpåverkan en förlängd drift medför och de risker 

som föreligger med de gamla ugnarna kan en villkorsändring som medger att reno-

veringen av de sex äldsta krackugnarna ska vara färdigställd senast 30 september 

2023 godtas. En marginal för oförutsägbar ytterligare försening på 2 månader efter 

den planerade idrifttagningen av B-ugnen i juli 2023 bedöms rimlig. Det är Borealis 

AB:s ansvar att köra sin anläggning på ett säkert sätt och att stänga ner utrustning 

som inte bedöms tillräckligt säker. 

 

Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun har anfört bl.a. föl-

jande. 

U2 
Om mark- och miljödomstolen bedömer att BAT 17 har uppfyllts bör 

 nya strängare villkor bestämmas för bränngasfacklingen till en lägre nivå, än det 
som är föreslaget, som minst motsvarar de senaste tre årens nivåer. 

 villkor för bränngasfacklingen delas upp i villkor för normal drift samt för år 
med underhållsstopp. 

 ytterligare möjliga åtgärder enligt redovisningen regleras med villkor för att yt-
terligare sänka nivåerna på bränngasfacklingen. 

Nämnden tar inte ställning till om BAT 17 är uppfyllt eller inte, utan bedömer att 

domstolen behöver ta ställning till om industriutsläppsdirektivet och BAT 17 är 

uppfyllt så långt som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I det fall BAT 17 

anses uppfyllt bör vidtagna och planerade åtgärder för optimerad drift enligt prövo-

tidsredovisningen villkoras tillsammans med villkor som begränsar bränngasfack-

lingen till lägre nivåer än den som gällt under utredningstiden. Av Borealis AB:s re-

dovisning framgår att bränngasfacklingen vid normal drift har legat med marginal 
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under 1000 ton per år de senaste tre åren. Vid underhållsstopp finns ett behov av att 

öka bränngasfacklingen. Villkor för bränngasfacklingen bör delas upp i villkor för 

normal drift samt för år med underhållsstopp. 

U3 
Tillfällen med fackling i den stora facklan bör regleras utifrån såväl sotande som 

sotfri fackling med hänsyn till buller. Tillfällen med planerade stopp som innebär 

fackling i den stora facklan bör vägas in i den slutliga prövningen av buller. Utred-

ningen i U3 hänger ihop med bullerfrågan. 

 

Bolaget har utökat sin kapacitet för sotfri fackling vid normal drift enligt det provi-

soriska villkoret, P2, i tillståndet vilket är positivt. Enligt villkor 2.6 i tillståndet ska 

sotande fackling från verksamheten minimeras. Om sotande fackling pågår mer än 

15 minuter ska en anmälan göras till Länsstyrelsen. Rutiner vid störningar ska re-

gleras i kontrollprogrammet. Bolaget har genom villkoret har ett krav på sig att fort-

löpande minimera sotande fackling vartefter den tekniska utvecklingen går framåt. 

Även antalet tillfällen av sotande fackling under kortare perioder bör vägas in i be-

dömningen och eventuellt beslut om villkor. Vidare bör även tillfällen med sotande 

fackling vid planerade stopp ska regleras i tillståndet och att bolaget åläggs att följa 

teknikutvecklingen så att man succesivt kan öka kapaciteten för sotfri fackling uti-

från bästa möjliga tillgängliga teknik. 

 

Bolaget har arbetat med förbättringar av ångsystemet och utreder fortlöpande hur 

systemet kan förbättras och injusteras för att få ut bästa möjliga effekt. Eftersom ut-

redningen behandlar frågan om möjligheten att byta fackeltopp till en "low-noise" 

som en möjlig bullerreducerande åtgärd, bör prövningen i denna utredningen också 

omfatta konsekvensen avseende störningar som ett förbättrat ångsystem med den 

ökade kapaciteten för ångfri fackling har inneburit. Det blir särskilt viktigt om det 

inte går att byta den stora fackeltoppen till en "low-noise" på samma sätt som ge-

nomförts på den lilla facklan. 
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I redovisningen är inte belyst om ångsystemet är rätt anpassat för den befintliga 

facklan, utan en "low-noise"-topp och hur det påverkar omgivningen. Enligt bola-

gets tidigare redovisningar har ombyggnaden och anpassningen som genomförts av 

fackelsystemet och ångsystemet vid den tidpunkten, bidragit till störningar av låg-

frekvent buller från facklan på ett längre avstånd än tidigare. Av de klagomål som 

kommer in till kommunen framgår att detta är en påverkan som har betydelse för 

boende i omgivningen. Utan att bedöma miljökonsekvensen av de anpassningar och 

åtgärder som genomförts, utan installation av en "low noise"-topp, innebär en risk 

att man före prövningen är avgjord låst fast sig i en teknisk lösning som inte är håll-

bar för omgivningen. Det kan innebära att det blir svårt att ställa genomförbara, tek-

niskt möjliga och ekonomiskt rimliga krav på minskat buller, inklusive lågfrekvent 

buller. Tekniska myndighetsnämnden bedömer därför att det nu befintliga ångsyste-

met med den stora facklan behöver prövas utifrån helheten för att begränsa både 

buller och utsläppen till luft vid såväl normal drift som vid nedtagning och uppstart 

av anläggningen. 

 

Syftet med utredningsuppdraget har varit att ge bolaget möjligheten att finna en tek-

nisk lösning som minskar störningen avseende buller vid den stora facklan samt mi-

nimera tillfällen med och omfattningen av sotande fackling. Vad gäller buller om-

fattar denna utredning möjligheten att installera en low noise topp på den stora fack-

lan vilken ingår i säkerhetssystemet för krackern.  

U9 
Ljudnivåerna vid ordinarie drift samt fackling i den stora facklan behöver begrän-

sas. Ljudnivåerna från den stora facklan håller i nuläget inte en acceptabel nivå utan 

behöver minska. 

 Bullret från facklingen i stora facklan bör inkluderas i prövningen och ses som 
en del av den ordinarie driften och Naturvårdsverkets riktvärden för buller under 
dag-, kvälls- och nattetid respekteras. 

 Två villkor för buller bör beslutas, ett utan fackling och ett med fackling. 
 Beträffande buller och lågfrekvent buller från den stora facklan bör bolaget få 

uppdraget att arbeta vidare med åtgärder som begränsar störningen vid utsatta 
bostäder så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller och lågfrekvent bul-
ler inomhus uppfylls. 
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 Avseende det kompletterande villkorsförslaget om tillfälligt avsteg upp till 
50 dB(A) under dag- och kvällstid vilket omfattar bullrande verksamhet med be-
gränsad varaktighet bör det i första hand planeras till dagtid och begränsas i om-
fattning och tid. 

 I det fall domstolen beslutar om högre riktvärden för buller nattetid än Natur-
vårdsverkets riktvärden, behöver konsekvensen för boende i ett folkhälsoper-
spektiv ingå i rimlighetsavvägningen. Rimlighetsavvägningen behöver även om-
fatta bullerstörningen från den stora facklan. 

 

Det föreslagna villkoret följer inte Naturvårdsverkets riktvärde för nattetid som är 

40 dB(A). Syftet med att utreda möjligheten att klara ekvivalenta ljudnivåer nattetid 

är risken för olägenhet för boende och påverkan på hälsan. Enligt Naturvårdsverket 

är 40 dB(A) en lämplig nivå att utgå från för att minska risken för olägenhet för 

människors hälsa. Folkhälsomyndighetens skriver i sin vägledning om buller inom-

hus och höga ljudnivåer att "I första hand bör verksamhetsutövaren minska ljudet 

vid källan och därefter bör hen hindra att ljudet sprids. Om inte det heller ger en till-

räckligt god ljudmiljö är nästa åtgärd att på olika sätt skydda den som utsätts för 

buller." 

 

I folkhälsomyndighetens sammanställning över hälsoeffekter av buller och höga 

ljudnivåer framgår att sömnstörningar är en av de allvarligaste effekterna av sam-

hällsbuller och att buller nattetid kan få omedelbara effekter på sömnen och få all-

varligare negativa hälsoeffekter om sömnstörningen kvarstår en längre tid. Att sova 

dåligt till följd av buller under en längre tid försämrar kroppens återhämtning och 

därmed hälsan. Studier har bland annat visat på samband mellan sömnstörning och 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, nedsatt prestation och in-

lärning samt försämrad psykisk hälsa. Försämringar i prestation, inlärning och men-

tal hälsa beror bland annat på att buller nattetid stör återhämtningen och förändrar 

sömnmönstret. 

 

Ljudnivåerna vid ordinarie drift samt fackling i den stora facklan behöver begrän-

sas. I det fall ett högre riktvärde nattetid bedöms rimligt av domstolen, behöver kon-

sekvensen för boende i ett folkhälsoperspektiv ingå i rimlighetsavvägningen. Av-

vägningen behöver även omfatta bullernivåerna från den stora facklan. 
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Ljudnivåerna från den stora facklan håller i nuläget inte en acceptabel nivå utan be-

höver minska och begränsas med villkor. De kan i kontrollpunkterna nå upp till el-

ler över 60 dB(A). Vid vissa tillfällen kan ljudet från den stora facklan upplevas 

som ett ihållande flygplansbuller på låg höjd. Denna störning kan inte ses som till-

fällig då den kan pågå upp till tre dygn och är återkommande. 

 

Arbete med ytterligare processoptimering och automatisering av ångtillförseln är 

viktiga redan planerade åtgärder som kan minimera ljudnivåerna. Något som Borea-

lis redan åtagit sig att göra. Det är viktigt som bolaget framför att det finns en rätt 

balans i systemet så att facklingen också är sotfri. 

 

Avseende det kompletterande villkorsförslaget om tillfälligt avsteg upp till 

50 dB(A) under dag- och kvällstid för verksamhet med begränsad varaktighet bör i 

första hand skall planeras till dagtid och begränsas i omfattning och tid. 

 

I prövningen behöver även det lågfrekventa ljudet ingå och åtgärdas. Bolaget bör få 

i uppdrag att arbeta vidare med att begränsa störningen vid de bostäder som kan 

vara utsatta och inte klarar folkhälsomyndighetens riktvärden. 

Villkorsändring 
Tekniska myndighetsnämnden anser att en förlängd tid kan medges utifrån de oför-

utsedda händelserna som pandemin och branden inneburit för renoveringen av ug-

narna. Villkorsändringen bör anpassas till när de förväntas bli klara, det vill säga så 

snart som möjligt efter juli 2023, när B-ugnen tas i drift.  

 

Den tillfälliga utsläppsökningen av kväveoxider är liten i förhållande till bolagets 

totala utsläppsmängder. Det är dock av betydelse att industrins totala utsläpp forts-

ätter att minska sett utifrån det befintliga kunskapsläget om luftkvalitén i Sten-

ungsund. Detta för att på sikt säkerställa att miljökvalitetsnormen för luft och det 

regionala miljökvalitetsmålet Frisk luft ska klaras och uppnås i regionen. 
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har anfört följande, 

Det är av största vikt att hänsyn tas till säkerhetsaspekter och hur säkerheten vid an-

läggningen kan påverkas vid förändringar av fackelsystemet. Så bör även göras vad 

gäller byte av fackeltopp på den stora facklan. 

 

Närboende har anfört bl.a. följande. 

Ingen vill ha buller eller sotande fackling. Inte Länsstyrelsen, inte heller Borealis 

AB, inte MMD och definitivt inte närboende. Lagstadgade krav med hot om vite 

har framställts i bl.a. Tyskland, Österrike och många andra länder. Bland annat i 

Texas och Louisiana (där Borealis AB:s kracker har designats) har man belagt sot 

och buller med miljonviten i USD. För att en förändring skall komma till stånd 

måste lagstadgade krav och gränsvärden följas, och om de inte följs ska vite utdö-

mas. Anläggningen innebär en permanent risk, vilket olyckor har bevisat. Miljö-

domstolen måste kräva detta, då kommer  ändring till stånd. 

 

Borealis AB:s fackelsystem är inget speciellt - avgas är avgas oavsett petrokemi, 

raffinaderi, sopförbränning eller annan verksamhet. Tekniken för fackelsystemet 

börjar där tillverkningsprocessen slutar och är likartad för alla dessa verksamheter. 

Allt annat är tekniskt svammel, föranledd av flykt från ansvaret. Dessutom är Bore-

alis AB:s 120 m avgasrör inte att jämföra med dagens krav på en modern fackla, 

utan enbart ett gammaldags blåsrör som sprider sot så långt bort som möjligt. Alla 

andra länder har följt gällande lagstiftning, med den succén att moderna fackelsy-

stem - ljudlösa, osynliga och med återvinning har införts - med krav på 99,9 % ren 

förbränning och med vitesbeläggning under 99 %.  

 

Övervakningen av buller och sot ter sig tekniskt tämligen enkelt och de ställer gärna 

upp. Lösningen finns ju redan på många håll, bland annat hos Borealis AB:s ägare. 

Det åligger Mark- och miljödomstolen att utforma koncessionen på ett sådant sätt 

att STO - området når internationell standard och BAT. Lagar och gränsvärden som 

bör vara med som föreskrift i koncessionen: 

EU 2008/50/EG EU air quality directive 

EU gränsvärden för VOC från 2017 



  Sid 74 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM  

 
M 4188-12 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

 
 
 
 

EU 1999/30 EG partiklar PM 

IVO brev feb. 2003 Integrated pollution prevention and control 

EU 2004/107 EG begränsningar PAH, kolväten, m.fl. 

WHO rekommenderade gränsvärden för miljöbelastning 

 

Krav till Mark- och miljödomstolen och förnyad koncession:  

1. Fackelsystemen förändras på så vis att sotande och bullrande fackling upphör. 

2. Fackelsystemen skall uppfylla BAT, vilket vi anser att de inte gör idag 

3. Skulle sotande eller bullrande fackling inträffa skall Borealis AB betala ett bety-

dande bötesbelopp enligt EU-praxis samt skadestånd till omkringboende 

4. Fackelsystemen skall vara ständigt och elektroniskt övervakade så att registrering 

av sot och buller kan ske under alla tider på dygnet och under alla väderleksförhål-

landen. Bevakningssystemen skall ingå i ett kontrollsystem för att säkerställa funkt-

ionerna. 

5. Borealis AB skall uppfylla alla gällande lagar, såväl svenska som EU-lagar och 

skall inte ha några undantag eller dispenser när det gäller fackelsystemen, som skall 

uppfylla BAT. 

 

Borealis AB har svarat följande. 

Prövningens utgångspunkter 

Mark- och miljödomstolen meddelade genom deldom den 17 februari 2014 till-

stånd till verksamheten vid krackeranläggningen. Domstolen valde i samband med 

att tillstånd meddelades att skjuta upp ett antal frågor under prövotid. Domstolen 

har inte möjlighet att skjuta upp frågor som är av betydelse för att avgöra om verk-

samheten ska anses tillåtlig eller ej. Frågor av sådan art ska slutligt ha hanterats vid 

meddelandet av tillstånd. Domstolen har i de uppskjutna frågorna utförligt redogjort 

för vilken utredning som Borealis AB ska ta fram och redovisa i respektive fråga för 

att domstolen ska kunna meddela slutliga villkor. 

 

Meddelat tillstånd omfattar uttryckligen den valda designen för anläggningen, vari 

fackelsystemet har en central funktion. Fackelsystemet är ett säkerhetssystem för att 
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kunna förbränna kolväten på ett säkert sätt vid processstörning. Mark- och miljö-

domstolen har i domskälen i deldomen den 17 februari 2014 genom vilken tillstånd 

meddelades, uttryckligen angett att det aktuella fackelsystemet är tillräckligt och att 

Borealis på ett tydligt sätt har visat att den stora facklan behövs för att hantera stora 

gasflöden vid driftstörningar. Eftersom frågan om ett nytt fackelsystem inte kan bli 

föremål för prövning, kan inte heller ett utredningsuppdrag omfatta en sådan utred-

ning. 

 

Under prövningen som lett fram till den meddelade deldomen har Borealis AB läm-

nat utförliga beskrivningar av befintligt fackelsystem och varför alternativa fackel-

system inte kan installeras på anläggningen. För det fall en ombyggnation av fackel-

systemet skulle krävas, skulle en total översyn av alla delar av anläggningen som är 

kopplade till fackelsystemet behöva göras. En ombyggnation skulle innebära bety-

dande modifieringar av ett stort antal delar av anläggningen eftersom fackelsyste-

met är en integrerad del av hela anläggningens design och utgör en viktig del av an-

läggningens säkerhetssystem. En sådan förändring skulle innebära ändringar i såväl 

funktion som konstruktion av hela systemet och en ny prövning genom ändringstill-

stånd eller ett nytt tillstånd för hela verksamheten i så fall skulle aktualiseras. Sam-

manfattningsvis omfattas anläggningens design av rättskraften av det meddelade 

tillståndet. Ett eventuellt utredningsuppdrag kan inte omfatta en översyn av fackel-

systemet. 

 

Remissinstanserna har framfört uppfattningen att ytterligare utredningar bör vidtas 

avseende samtliga utredningsuppdrag som nu är föremål för prövning. De utred-

ningar som nu föreslås har delvis nytt innehåll och går utanför ramarna för de ur-

sprungliga utredningsuppdragen och utöver vad som är möjligt att reglera med hän-

syn till rättskraften. 

 

Borealis AB har, alltsedan deldomen meddelades, bedrivit ett mycket omfattande 

arbete med att utreda och redovisa meddelade utredningsuppdrag med förslag till ett 

stort antal åtgärder som redan vidtagits och förslag till ytterligare åtgärder. Det är av 

stor vikt att förhålla sig till hur respektive utredningsuppdrag har formulerats samt 
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att ett utredningsuppdrag ska avslutas när det har redovisats i enlighet med hur upp-

draget utformats. Genomförda åtgärder uppfyller utredningsuppdragens omfattning. 

Bolaget har bland annat investerat mångmiljonbelopp i ett stort antal mycket omfat-

tande studier och åtgärder för att fullgöra de nu aktuella utredningsuppdragen, 

såsom att optimera driften med nuvarande fackelsystem. Arbetet inom ramen för de 

olika utredningsuppdragen kopplade till fackling har gett positiva resultat och miljö-

förbättrande effekter genom reducering av mängden bränngasfackling, minskad bul-

lerexponering för omgivningen och minskad omfattning av sotande fackling. 

U2 
Borealis AB motsätter sig Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets kompletterande yr-

kande om fortsatt prövotid samt provisoriska föreskrifter avseende utredningsupp-

drag U2. Borealis AB motsätter sig Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets andra-

handsyrkande avseende förslag till slutliga villkor för fackling av bränngasöver-

skott. 

 

Utredningsuppdrag U2 avser de tekniska möjligheterna att återföra fackelgas i syfte 

att minska fackling vid normal drift. Vid normal drift används inte den stora fack-

lan, varför fackling från den stora facklan inte omfattas av U2.  

 

Bränngas är en biprodukt av krackningsprocessen i ugnarna och består främst av 

vätgas och metan med små mängder tyngre kolväten. Bränngasen separeras ut i 

olika delar i separationsanläggningen. En del säljs till Borealis AB:s kunder, en del 

används som bränsle i bolagets egna pannor men den största delen, cirka 90-95 pro-

cent av producerad bränngas, används i bolagets egna ugnar för att tillgodose krack-

ningsprocessens energibehov. 

 

Bränngassystemet måste alltid vara balanserat genom att produktion och konsum-

tion är lika stora. Det hanteras genom att hålla ett konstant tryck och om trycket 

faller under en viss gräns så fylls det på med externt bränsle (etan, propan, natur-

gas). Om trycket stiger över en viss gräns behöver systemet avlastas genom att 

släppa överskottsgas till facklan. Detta sker hela tiden på sekundbasis och hanteras 

av styrsystemet. Bolagets operatörer bevakar systemet och gör ändringar vid behov 
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för att justera lasten och optimerar systemet för att minska eventuell fackling ytterli-

gare genom att göra större strukturella åtgärder som styrsystemet inte hanterar. Ge-

nomsnittligt över ett år hanteras mindre än 0,5 procent av den producerade brännga-

sen genom bränngasfackling. Totalt sett har anläggningen ett strukturellt underskott 

av bränngas i förhållande till behovet och fyller på med cirka 5-10 procent externt 

bränsle för att tillgodose det interna och externa behovet av bränngas. Balansen va-

rierar momentant hela tiden och det är därför inte möjligt att i varje tidpunkt säker-

ställa att någon bränngasfackling inte sker. 

 

En anläggning som producerar bränngas som används som internt och externt 

bränsle kommer således med nödvändighet att fackla i liten omfattning även vid ru-

tinmässig drift. Ett straffsanktionerat krav innebärande att Borealis AB helt ska upp-

höra med bränngasfackling vid normal drift kommer därför inte att kunna efterle-

vas. Ett sådant krav skulle följaktligen utgöra ett krav på en omfattande ändring av 

såväl Borealis AB:s anläggning som ett upphörande av att producera en av kracke-

ranläggningens produkter, vilket inte är möjligt i denna prövning då anläggningens 

design, inklusive fackelsystemet redan är slutligt prövat och omfattas av rättskraf-

ten. Det är inte heller miljömässigt motiverat. 

 

Borealis AB har redovisat nivåerna för bränngasfacklingen mellan åren 2006 och 

2018. Till följd av genomförda åtgärder samt att det inte har skett några större drift-

störningar under denna period har bränngasfacklingen mellan åren 2016 och 2018 

varit betydligt lägre än tidigare år och legat under 1000 ton per år. Det är därför 

rimligt att anta att bränngasfacklingen på grund av de åtgärder som bolaget vidtagit 

under prövotiden även framgent kommer underskrida 1000 ton per år. Vid oförut-

sedda driftsstopp kan det dock uppkomma ett utökat behov av fackling av bränngas. 

Ett år där sådant oförutsett driftstopp uppstår kan således facklingen komma att vara 

högre än den nivå som vanligtvis kan hållas. För ett normalår är därför 1500 ton per 

år en rimlig nivå och för år med planerade underhållsstopp är 2 000 ton per år en 

rimlig nivå. Borealis AB kommer givetvis alltid att sträva efter att minimera fack-

ling av brännsgas men slutliga villkor är straffsanktionerade och det måste finnas en 

möjlighet för bolaget att vid varje tidpunkt innehålla ett slutligt villkor. Det kan inte 
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uteslutas att ett planerat underhållsstopp och en driftstörning uppstår under samma 

år och driftstoppet kan bland annat bero på faktorer utanför bolagets kontroll, såsom 

elbortfall. 

 

Borealis AB har utfört ett omfattande arbete för att utreda fackling från olika källor 

och hur gas kan ledas om eller på annat sätt hanteras så att fackling vid normal drift 

helt ska upphöra. Borealis AB har utfört ett antal åtgärder som redan minskat beho-

vet av fackling. År 2007 installerades en elgenerator som ökade nyttjandet av 

bränngas inom anläggningen för produktion av el. År 2009 togs en metankompres-

sor i drift som möjliggjorde leverans av metanrik bränngasström till Perstorp där 

den används som råvara i deras process. Det kan också noteras att domstolen i sin 

deldom den 30 januari 2019 inte heller ansåg det motiverat att anlägga ett gasåter-

vinningssystem för återvinning av nafta vid lossning av bergrum till en investe-

ringskostnad om cirka 200 MSEK. 

 

I sammanhanget vill Borealis AB också redovisa de mycket omfattande projekt som 

bolaget genomfört för att minska facklingen under de senaste åren. Även vid Borea-

lis AB:s polyetenanläggning har ett antal projekt genomförts. Sedan några år leds en 

kolväteström om cirka 7 000 ton per år från PE3-fabriken (en av polyetenfabri-

kerna) via ledning till krackeranläggningen där den används som råvara. En annan 

kolväteström leds från LD5-fabriken (också en av polyetenfabrikerna) till kracke-

ranläggningen, innebärande att cirka 1 ton kolväten per timme kan användas vid 

krackeranläggningen istället för att facklas. Därutöver har ett antal ytterligare åtgär-

der vidtagits vid krackeranläggningen, vilket redovisats inom ramen för U2. Dessa 

åtgärder har minskat facklingen med cirka 2 300 ton kolväten per år. I tillägg till 

detta har ett antal åtgärder för att minimera bränngasfacklingen bidragit till minskad 

fackling av överskottsgas de senaste åren. Sammantaget bedöms åtgärderna ha bi-

dragit till en minskad fackling om cirka 50 procent från Borealis AB:s anläggningar 

i Stenungsund och kvarstående fackling utgörs i huvudsak av fackling vid 

start/stopp och processtörningar. 
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Vid fastställande av slutliga villkor ska bästa tillgängliga teknik beaktas, vilket även 

innebär att BAT 17 i BREF CWW ska beaktas som ett led i bedömningen av vad 

som är miljömässigt motiverat. Borealis AB beaktar BAT 17 i sitt arbete och genom 

de åtgärder som har redovisats inom ramen för U2 har bolaget så långt möjligt ge-

nomfört vad som är stadgat enligt BAT 17 och nyttjar de tekniker som förordas. 

 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket anser att Borealis AB ska inkomma med utred-

ning av möjligheterna att installera ett gasåtervinningssystem på befintlig anlägg-

ning i syfte att helt upphöra med fackling av bränngasöverskott vid normal drift. 

Som grund för sitt ställningstagande hänvisar båda remissinstanserna till att BAT 

17 a) i BREF CWW anger att korrekt konstruktion innefattar installation av gasåter-

vinningssystem. 

 

Det avgörande som Naturvårdsverket hänvisar till som stöd för sin argumentation, 

MÖD 2019:26, avser prövning av en ansökan om förlängd ingångsättningstid enligt 

24 kap. 2 § miljöbalken. Vid prövningen av en sådan förlängning får föreskrivas 

nya eller strängare villkor och i det avseendet har den ursprungliga domen således 

en begränsad rättskraft. I aktuell prövning omfattas befintligt fackelsystem av rätts-

kraften varför krav på utredning och eventuellt införande av ett nytt fackelsystem 

inte kan ställas inom ramen för denna prövning. Det finns således en begränsning i 

hur slutliga villkor kan utformas i aktuell prövning. Avgörandet MÖD 2019:26 är 

därför inte direkt tillämpligt för aktuell prövning som rör en anläggning vars design 

omfattas av rättskraft. 

 

Borealis AB har utrett och redovisat krackeranläggningens efterlevnad av de krav 

på bästa teknik som BAT 17 a) och BAT 17 b) uppställer. Borealis AB har utförligt 

förklarat att det inte finns skäl att installera ett gasåtervinningssystem i anlägg-

ningen eftersom bränngasen är en av krackeranläggningens produkter vars produkt-

ionsmängd optimeras genom avancerad driftplanering och styrning utifrån kunder-

nas efterfrågan. Införande av en gasåtervinningsanläggning skulle göra det nödvän-

digt att förändra fackelsystemet till en kostnad av minst 200 MSEK. Fokus för att 
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minska facklingen bör således i stället ligga på att kontinuerligt se över och opti-

mera styrningen av bränngasbalansen, vilket flera genomförda åtgärder bidrar till. 

Det är dock på grund av råvarumix, variation i det interna behovet av bränngas och 

kundernas variation i efterfrågan av bränngas som nämnts ovan inte möjligt att sä-

kerställa att systemet i varje stund är optimerat och helt undvika fackling. 

 

Den enda ström som skulle gå att återvinna i nuläget är ventgas från naftalossning, 

vilket utretts men ej bedömts som miljömässigt motiverat. Domstolen har i deldom 

den 30 januari 2019 funnit att sådan gasåtervinning inte är motiverad varför frågan 

om hantering av denna ström redan är slutligt avgjord. 

 

Det är Borealis AB:s uppfattning att bolaget har vidtagit och planerar att vidta de åt-

gärder som är miljömässigt motiverade för att minska facklingen och att prövotiden 

avseende utredningsuppdrag U2 nu ska avslutas utan att andra villkor föreskrivs än 

de villkor som bolaget nu föreslår. 

U3 
Borealis AB motsätter sig Länsstyrelsens yrkande om förlängning av prövotiden för 

utredningsuppdraget och Länsstyrelsens yrkande avseende slutligt villkor avseende 

kapacitet för sotfri fackling. 

 

MSB har framfört att det är av största vikt att hänsyn tas till säkerhetsaspekter och 

hur säkerheten på anläggningen kan påverkas i frågor som rör fackelsystemet, även 

i frågan om eventuellt byte av fackeltopp. Borealis AB delar MSB:s uppfattning. 

 

Borealis AB har inom ramen för utredningsuppdrag U3 vidtagit åtgärder som med-

fört att kapaciteten för sotfri fackling höjts till 120 ton per timme. Vid fackling vid 

normal drift används den lilla facklan. Två projekt kopplade till åtgärder för att 

minska etenfackling från T-1808 och kontinuerlig fackling från SHP/ETBE-enheten 

har medfört att facklingen har minskats med drygt 2 000 ton årligen. Installationen 

av de två enheterna turboalternatorn (ångturbin med elgenerator) och metankom-

pressorn har därutöver medfört att bränngasfacklingen har minskats med ytterligare 

i storleksordningen 50 procent. De modifieringar som genomförts med bland annat 
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ökat ångtryck från lågtrycks- till mellantrycksånga har gett en fördubbling av fack-

lornas sotfria kapacitet och är därtill långt högre än vad som motsvarar bransch-

praxis. Det innebär att den sotfria kapaciteten rymmer den fackling som förekom-

mer vid normal drift samt vid planerade stopp och uppstarter. Kapaciteten täcker 

även in de flesta driftstörningar som förekommer vid anläggningen. Fackelsystemet 

uppfyller därmed den provisoriska föreskriften P2 för sotande fackling. Trots detta 

kan det uppstå tillfällen när facklingen är sotande även vid flöden lägre än 120 ton 

per timme, exempelvis vid allvarligare driftstörningar med längre elbortfall. Det ska 

noteras att det fortfarande inte finns någon vedertagen metod för att mäta sotande 

fackling. Sotande fackling förekommer numera i princip bara vid fackling med den 

stora facklan vid allvarliga driftstörningar, såsom vid längre elbortfall.  

 

Mellan 2012 och 2018 har det förekommit två tillfällen med sotande fackling som 

har pågått 5-60 minuter. Det första tillfället var den 19 januari 2016 när sotande 

fackling förekom i totalt cirka 10 minuter i samband med en driftsstörning som or-

sakades av en förändring i bränngasens sammansättning. Det andra tillfället var den 

23 juni 2017, när en reaktor stoppades p.g.a. av hög temperatur i en av bäddarna, 

vilket orsakade sotande fackling i cirka 15 minuter. Därutöver har det vid åtta till-

fällen förekommit sotande fackling som pågått under mindre än fem minuter. 

 

Tekniska myndighetsnämnden anser att tillfällen med sotande fackling vid plane-

rade stopp ska regleras i tillståndet. Det tidigare gällande tillståndet för krackeran-

läggningen var förenat med ett villkor som detaljreglerade sotande fackling. I nu ak-

tuell tillståndsprövning var tillsynsmyndigheten och Borealis AB överens om att 

villkoret skulle utgå. Enligt Borealis AB:s vetskap finns det inte heller någon an-

läggning som har ett villkor som detaljreglerar sotande fackling. Tekniska myndig-

hetsnämnden anser också att bolaget ska åläggas att följa teknikutvecklingen så att 

bolaget successivt kan öka kapaciteten för sotfri fackling utifrån bästa möjliga till-

gängliga teknik. Borealis AB är ett bolag med omfattande verksamhet vilket innebär 

att det är naturligt för bolaget att följa teknikutvecklingen i många olika delar som 

berör verksamheten. Bolaget vidtar också förbättringar i takt med att anläggningar 
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behöver uppdateras och utrustning bytas ut och nyttjar bästa möjliga teknik för an-

läggningen. Det är dock inte motiverat att genomföra förändringar i verksamheten 

så snart det kommit ut en ny teknik på marknaden, det är inte rimligt ur ett kost-

nadseffektivt perspektiv och inte heller ett krav som följer av miljöbalken. Borealis 

AB motsätter sig därför Tekniska myndighetsnämndens förslag till villkor. 

 

Borealis AB har utrett möjligheten att installera en lågbullrande fackeltopp på stora 

facklan enligt utredningsuppdraget. De problem som förekommit med isbildning på 

lilla facklan som bolaget har erfarit efter utbytet av fackeltopp, innebär att det av sä-

kerhetsskäl inte är möjligt att byta fackeltopp på den stora facklan. Hela anlägg-

ningens säkerhet vilar på stora facklans funktion och drifttillgänglighet. Eftersom 

den stora facklan inte brinner under merparten av tiden, ökar risken för frysning och 

blockering invändigt, varför en konventionell fackeltopp av säkerhetsskäl är det 

enda realistiska alternativet för den stora facklan. Det ska i detta sammanhang note-

ras att den stora facklan endast används i snitt några enstaka dagar varje år. Det är 

varken möjligt eller rimligt att förlänga prövotiden för att invänta den tekniska ut-

vecklingen. Detta skulle i praktiken  innebära att många prövotider aldrig kan avslu-

tas då ny teknik kan förväntas över tid i många branscher. Borealis AB har genom-

fört utredningsuppdrag U3 i sin helhet som nu kan avslutas. 

U9 
Borealis AB motsätter sig Länsstyrelsens och Kommunens yrkande om förlängning 

av prövotiden för utredningsuppdrag U9. Borealis AB motsätter sig Länsstyrelsens 

och, såsom det får förstås, Kommunens yrkande avseende förslag till slutligt villkor 

för buller. 

 

Utredningsuppdrag U9 är indelat i fyra delutredningar som fick sin nuvarande ut-

formning genom deldom den 1 december 2016. Utredningsuppdragets första två 

punkter avser buller från den normala driften och har som primärt fokus en utvärde-

ring av de åtgärder som bolaget har genomfört för att nå 45 dB(A) vid planlagda bo-

stadsområden och övriga bostäder samt en beskrivning av effekten av möjliga ytter-
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ligare åtgärder i syfte att minska bullernivåerna för att nå 45 dB (A) vid övriga bo-

städer och 40 dB(A) nattetid vid bostäder inom planlagda områden (i intervall om 

1 dB(A)), inklusive kostnaderna för dessa åtgärder. 

 

Utredningsuppdragets första två punkter innefattar inte bullerbidraget från den stora 

facklan eftersom endast den lilla facklan nyttjas vid normal drift. Borealis AB:s bul-

lerreducerande arbete i detta avseende har därför inte heller omfattat buller från den 

stora facklan. Detta har varit förutsättningen sedan tillstånd till verksamheten med-

delades genom deldom den 17 februari 2014. 

 

Borealis AB har genomfört omfattande utredningar och vidtagit ett stort antal åtgär-

der för att minimera bullerexponeringen från anläggningen inklusive bytet till en 

lågbullrande fackeltopp på lilla facklan. Vid kartläggningen av bullerkällorna och 

dess påverkan på den samlade bullerbilden har det klargjorts att de fyra stora kom-

pressorerna har en sådan påverkan att en generell sänkning av bullernivåerna till 

45 dB(A) vid övriga bostäder, respektive 40 dB(A) nattetid vid bostäder i planlagda 

områden, inte är möjlig. Borealis AB konstaterar att de åtgärder som är möjliga att 

vidta inte kan motiveras då de endast sänker bullernivån med 1 dB(A) eller 

2 dB(A). Ytterligare åtgärder är enligt Borealis AB:s uppfattning därför inte miljö-

mässigt motiverade i förhållande till den begränsade nytta som skulle genereras i re-

lation till dess kostnader. Dessutom är flera av de övriga bostäderna belägna inom 

kommunens utpekade skyddszon mot industrin och inom det skyddsavstånd mot in-

dustrin som förespråkas enligt Sevesolagstiftningen. 

 

För att minska bullernivåerna vid fackling i den lilla facklan som används kontinu-

erligt, installerades redan 2014 en low-noise fackeltopp. Detta medförde en sänk-

ning av ljudnivån med cirka 10 dB(A) från den lilla facklan, vilket motsvarar en 

upplevd halvering av ljudnivåerna. 

 

Med hänsyn till riskerna med isbildning och pluggning vid installation av en low-

noise fackeltopp på den stora facklan som inte används dagligen, installerades 2015 
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en ny konventionell fackeltopp på den stora facklan. Borealis AB hade redan tidi-

gare informerat om att bullernivåerna från den stora facklan inte bedömdes sjunka. 

Mätningar visar på både lägre och högre bullernivåer beroende på ångflödet till 

stora facklan. Fackling i den stora facklan sker sällan, enbart några enstaka dagar 

per år.  

 

Det buller som den stora facklan genererar omfattas av utredningsuppdragets tredje 

och fjärde punkter enligt vilka Borealis AB har mätt och redovisat lågfrekvent bul-

ler från stora facklan under tre driftsfall samt redovisat möjliga åtgärder för att 

minska lågfrekvent buller från stora facklan 

 

Det är i viss mån möjligt att påverka det lågfrekventa bullret från den stora facklan. 

En viktig faktor som styr ljudnivån är den mängd ånga som tillsätts för att uppnå en 

sotfri förbränning av kolväten. En låg mängd ånga genererar lägre ljudnivåer än en 

stor mängd ånga, varför det finns en inneboende motsättning mellan att facklingen 

vid varje tillfälle ska vara sotfri och att bullret vid varje tillfälle ska minimeras. Det 

är Borealis uppfattning att en optimering av ångnivåerna måste ske i syfte att hålla 

så låga bullernivåer som möjligt samtidigt som facklingen hålls sotfri. 

 

Borealis AB anser att utredningsuppdrag U9 kan avslutas och slutligt villkor med-

delas i enlighet med bolagets förslag. 

Bemötande av yrkande om förlängning av prövotid U3 och U9 

Länsstyrelsen och Kommunen framför uppfattningen att prövotiden för U9 bör för-

längas och att ytterligare utredningsåtgärder ska vidtas avseende möjligheterna att 

ytterligare reducera buller och lågfrekvent buller från den stora facklan. Länsstyrel-

sen anger vidare att även andra åtgärder än de Borealis AB: åtagit sig ska redovisas, 

och som exempel anges att low-noise topp för den stora facklan ska utredas när-

mare. Detta får förstås som att Länsstyrelsen har uppfattningen att prövotiden för 

U3 ska förlängas. Utgångspunkten i U9 är det befintliga fackelsystemet. Det är där-

för inte rimligt att förlänga utredningsuppdraget med ett krav på utredning av byte 

av fackeltopp på den stora facklan. Det har vidare redan utretts utförligt och en ny 
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utredning kan inte förväntas leda till någon annan slutsats. Prövotiden för U9 bör 

därför nu avslutas. 

 

Även om Borealis AB inte anser att en förlängd prövotid ska meddelas, vill bolaget 

bemöta Länsstyrelsens förslag till förlängt utredningsuppdrag. Det anges att bolaget 

ska utreda vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma "en kraftig reduktion av 

buller" och att "störningarna för omgivningen ska minska till en rimlig nivå". Det 

anges också att utredningen ska omfatta ett "väl motiverat förslag på en rimlig bul-

lernivå". Detta är subjektiva uppfattningar som det inte är möjligt att förhålla sig 

till. Det är vidare helt orimligt att utreda åtgärdsalternativ som inte bedöms rimliga. 

Bolaget förstår t.ex. inte på vilken grund det skulle vara motiverat att återigen ut-

reda möjligheten att byta fackeltopp på den stora facklan. Som nämnts ovan finns 

det ingenting som indikerar att en ny utredning skulle komma till någon annan slut-

sats än den utredning som redan genomförts. 

 

Vidare anger Länsstyrelsen att utredningen "bör" ha som mål att klara Naturvårds-

verkets riktvärden för industribuller. Det är just det som Borealis AB har utrett och 

vidtagit ett antal åtgärder för att så långt möjligt klara, och till mycket stora kostna-

der. De åtgärder som Borealis AB har vidtagit har gett goda resultat och bolaget har 

utförligt motiverat varför det inte är miljömässigt motiverat att vidta ytterligare åt-

gärder. Bolaget har till fullo genomfört och redovisat de utredningar som utred-

ningsuppdrag U3 och U9 omfattar och att prövotiden för dessa utredningsuppdrag 

därmed nu ska avslutas. 

Bemötande av remissinstansernas föreslag till slutliga villkor 

U2 
Kommunen har anfört nedanstående avseende slutliga villkor för bränngasfackling. 

 Nya strängare villkor bestämmas för bränngasfacklingen till en lägre nivå, än det 
som är föreslaget, som minst motsvarar de senaste tre årens nivåer. 

 Villkor för bränngasfacklingen delas upp i villkor för normal drift samt för år 
med underhållsstopp. 

 Ytterligare möjliga åtgärder enligt redovisningen regleras med villkor för att yt-
terligare sänka nivåerna på bränngasfacklingen. 
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Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets föreslagna andrahandsyrkande om slutliga 

villkor för fackling av bränngas motsvarar varandra och följer enligt nedanstående. 

 Fackling av överskottsgas (bränngas, analysgas och gas från kompressortät-
ningar) ska minimeras och bolaget ska kontinuerligt arbeta med att utvärdera och 
vidta åtgärder för att minska facktingen. Åtgärderna ska rapporteras i den årliga 
miljörapporten. 

 Facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen får inte överstiga 1 500 ton 
per år fram till och med år 2022. Vid ett år med planerat underhållstopp får fack-
lingen av bränngasöverskott vid anläggningen inte överstiga 1 875 ton per år 
fram till och med år 2022. 

 Från och med år 2023 får facklingen av bränngasöverskott vid anläggningen inte 
överstiga 750 ton per år. Vid ett år med planerat underhållstopp får, från och med 
år 2023, facklingen av bränngasöverskott inte överstiga 937,5 ton per år. 

 

Samtliga remissinstanser har föreslagit att nivån för den tillåtna mängden för 

bränngasfacklingen ska fastställas till en lägre nivå än den som Borealis AB har fö-

reslagit som slutligt villkor och har föreslagit olika tillåtna nivåer för normalår re-

spektive år med planerat underhållsstopp. Borealis har ingen invändning mot en så-

dan uppdelning mellan normalår och år med planerat underhållsstopp men nivåerna 

måste sättas högre. Det kan uppkomma ett utökat behov av fackling av bränngas vid 

oförutsedda driftstopp som i vissa fall kan bero på faktorer utanför bolagets kon-

troll. Vid bestämmande av slutliga villkor för facklingen bör behovet av fackling 

vid oförutsedda driftstörningar beaktas. Det finns därför behov av att ange tillåten 

nivå till en högre än den som remissinstanserna föreslagit. Borealis AB kommer 

inte ha förutsättningar att i varje stund klara att innehålla av remissinstanserna före-

slagna nivåer. Som angetts i avsnitt 3 är 1500 ton per år vid ett normalår rimligt och 

för år med planerade underhållsstopp är 2 000 ton per år rimligt. 

U3 
Länsstyrelsen har föreslagit att fackling ska ske sotfritt upp till ett flöde av fackel-

gas till facklan på 120 ton/h. Borealis har, genom de åtgärder som vidtagits, en sot-

fri kapacitet om 120 ton per timme. Det kan dock uppstå omständigheter som med-

för att Borealis AB inte vid varje given tidpunkt kan garantera efterlevnad av Läns-

styrelsens föreslagna villkor. Detta trots att kapaciteten som utgångspunkt är till-

gänglig då det kan uppstå tillfällen när facklingen är sotande även vid flöden lägre 
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än 120 ton per timme, exempelvis vid allvarligare driftstörningar med längre elbort-

fall. Syftet med den provisoriska föreskriften var att säkerställa en kapacitet för sot-

fri fackling uppgående till 120 ton per timme, vilket bolaget genom vidtagna åtgär-

der, såsom ökat ångtryck och ny fackeltopp, har åstadkommit. Ett slutligt villkor 

som kräver att angiven kapacitet vid varje given tidpunkt är tillgänglig reglerar såle-

des något annat än vad som varit föremål för utredningsuppdraget och är inte möj-

ligt att efterleva. 

 

Det ska också återigen noteras att det fortfarande inte finns någon vedertagen metod 

för att mäta sotande fackling. Efterlevnaden av ett eventuellt villkor avseende sot-

ande fackling kan därför inte kontrolleras och inte heller med säkerhet efterlevas i 

varje tidpunkt. Det är därför både direkt olämpligt och orimligt att detaljreglera sot-

ande fackling. 

U9 
Länsstyrelsen har föreslagit nedanstående slutliga villkor för buller. 

 Buller från verksamheten exklusive fackling i stora facklan ska begränsas så att 
den ekvivalenta ljudnivån utomhus inte överstiger 45 dB(A) vid planlagda bostä-
der –  undantaget bostäder belägna inom område som i gällande detaljplan åsatts 
beteckning Jmb; "Småindustri och i vissa fall bostäder" och inte överstiger 5o 
dB(A) vid övriga bostäder. 
 
För verksamhet med begränsad varaktighet, under dagtid (06-18), t.ex. uppstart 
av elgeneratorn eller högtrycksspolning vid rengöring av utrustning ska, den ek-
vivalenta ljudnivån inte överstiga 50 dB(A). 
 
Ny utrustning och nya installationer ska konstrueras för att innehålla Naturvårds-
verkets riktvärden för natt avseende buller från industri, dvs 40 dB(A) vid plan-
lagda bostäder. 

 Begränsningsvärdena enligt bullervillkoret ovan ska kontrolleras och utvärderas 
regelbundet genom mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning) och beräk-
ningar eller genom mätningar vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kon-
troll ska också ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra mer än obetydligt ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten i öv-
rigt anser att kontroll är befogad. 
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Kommunen har inte föreslagit formulering till slutliga villkor för buller men däre-

mot angivit att nedanstående ska beaktas vid bestämmande av slutliga villkor. 

 Bullret från facklingen i stora facklan bör inkluderas i prövningen och ses som 
en del av den ordinarie driften och Naturvårdsverkets riktvärden för buller under 
dag-, kvälls- och nattetid respekteras. Två villkor för buller bör beslutas, ett utan 
fackling och ett med fackling. 

 Avseende det kompletterande villkorsförslaget om tillfälligt avsteg upp till 
50 dB(A) under dag- och kvällstid vilket omfattar bullrande verksamhet med be-
gränsad varaktighet bör det i första hand planeras till dagtid och begränsas i om-
fattning och tid. 

 I det fall domstolen beslutar om högre riktvärden för buller nattetid än Natur-
vårdsverkets riktvärden, behöver konsekvensen för boende i ett folkhälsoper-
spektiv ingå i rimlighetsavvägningen. Rimlighetsavvägningen behöver även om-
fatta bullerstörningen från den stora facklan. 

 

Borealis AB föreslår att reglering avseende buller ska avse buller från verksamheten 

vid normal drift. Att bullerbidraget från fackling vid driftstörning inte ska ingå har 

varit syftet med utredningsuppdraget från första början. Den provisoriska föreskrif-

ten har inte heller omfattat buller från driftstörning. 

 

Genomförda bulleråtgärder har medfört att anläggningens totala bullerbidrag i nulä-

get är 45 dB(A) vid normal drift. För det fall villkoret ska regleras som ett begräns-

ningsvärde måste nivån sättas något högre än 45 dB(A). Om nivån ska anges till 

45 dB(A) måste villkoret anges som ett riktvärde, även om Borealis AB givetvis all-

tid strävar efter att nå 45 dB(A). Det är en stor och komplex verksamhet och det kan 

alltid uppstå situationer som kan påverka bullernivån, även om det inte är vanligt. 

Med beaktande av att en överträdelse av ett villkor kan föranleda straffansvar, är det 

rimligt att ta i beaktande oväntade situationer som tillfälligt kan påverka bullernivå-

erna och leda till att 45 dB(A) som begränsningsvärde inte kan uppnås. 

 

Vid ett fåtal tillfällen kan verksamhet med begränsad varaktighet ge upphov till 

högre bullernivåer än vad som tidigare estimerats. Regleringen av verksamhet med 

begränsad varaktighet måste därför inrymma att värdet "i möjligaste mån" ska inne-

hållas om det ska anges så lågt som till 55 dB(A). Bolaget åtar sig att i möjligaste 
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mån understiga angiven bullernivå men eftersom villkoret avser flera olika tillfäl-

liga verksamheter är det svårt för bolaget att garantera full efterlevnad för varje typ 

av verksamhet som kan komma att omfattas av villkoret. Om det ska anges som ett 

begränsningsvärde måste nivån anges till högre än 55 dB(A). 

 

Borealis AB anser att det är otydligt vilka förändringar i anläggningen som omfattas 

av Länsstyrelsens föreslagna formulering till slutligt villkor för buller vid ny utrust-

ning och nya installationer. Vidare anser bolaget att det är svårt att garantera efter-

levnad av ett villkor kopplat till nya installationer och ny utrustning som avser bul-

lernivå vid planlagda bostäder. I praktiken kommer Borealis AB att beakta det to-

tala bullerbidraget vid utbyte utrustning och installationer och verka för att sådana 

förändringar inte bidrar till ökade bullernivåer. 

 

Borealis AB anser i första hand att kontroll och utvärdering av begränsningsvärdena 

för buller inte bör regleras genom ett tillståndsvillkor utan bör omfattas av verksam-

hetens kontrollprogram. En viktig anledning till detta är att metoden för övervak-

ning av bullervillkoret kan ändras och utvecklas i framtiden. 

 

Borealis AB anser vidare att Länsstyrelsens förslag till villkor för kontroll av buller-

nivåer är för vagt formulerat för att kunna ligga till grund för ett slutligt villkor. Det 

blir t.ex. oförutsägbart hur ofta och när kontroll ska ske för att bolaget ska anses 

uppfylla villkoret om kontroll och utvärdering ska ske "regelbundet" eller när "till-

synsmyndigheten i övrigt anser att kontroll är befogad". Om domstolen skulle anse 

det motiverat med ett slutligt villkor för kontroll av bullernivåer anser Borealis AB 

att det bör anges att sådan kontroll ska ske vid ett angivet intervall, förslagsvis var 

femte år. Vidare bör det i sådana fall också finnas en möjlighet för tillståndsmyn-

digheten att medge avsteg från kravet på bullermätning vart femte år om det inte 

skett någon direkt förändring i verksamheten och det inte bedöms nödvändigt att ge-

nomföra en mätning. Att vidta bullermätning vid en anläggning av krackerns storlek 

och kapacitet, är en mycket omfattande och kostsam utredning och bör genomföras 

när det är motiverat. Det bör därför finnas en flexibilitet i när och på vilket sätt ut-

redning bör genomföras varför det lämpligen regleras i kontrollprogram. 
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För det fall domstolen alltjämt skulle anse det nödvändigt med ett slutligt villkor för 

kontroll och utvärdering av bullernivåer om de regleras som begränsningsvärden, 

föreslår Borealis AB slutligt villkor för sådan kontroll enligt följande. 

Begränsningsvärdena ska kontrolleras och utvärderas var femte år genom 
mätningar vid bullerkällorna (närfältsmätning). Kontroll ska också ske så 
snart det har skett en förändring i verksamheten som kan medföra mer än 
obetydligt ökade bullernivåer. Tillsynsmyndigheten får meddela undantag 
från kontroll om det inte är befogat att genomföra kontroll på grund av att 
verksamhetens bullernivåer inte kan antas ha förändrats. 

 

Villkorsändring 

Naturvårdsverket har anfört att den försening som uppstått på grund av bran-  

den i anläggningen 2020 och nuvarande pandemi utgör omständigheter som inte 

kunde förutses när tillståndet meddelades och att det finns förutsättningar att ändra 

villkor 1.2, men har efterfrågat en detaljerad redovisning av genomförda och åter-

stående arbeten, inklusive tidplan. 

 

Ursprunglig tidplan för ugnsprojektet har som redovisats i ansökan inte varit möjlig 

att följa, men det ligger i bolagets intresse att slutföra projektet med minsta möjliga 

försening. Borealis AB har undersökt möjligheten att genomföra ombyggnation av 

de två kvarvarande ugnarna samtidigt, men har bedömt att det är orimligt i förhål-

lande till de ekonomiska förluster som det skulle generera. Bolaget har därför foku-

serat på att optimera genomförandetiden av renoveringen av respektive ugn. Testpe-

rioden mellan uppstart av C-ugnen och stopp av B-ugnen kommer så långt som 

möjligt minimeras. 

  

När problemen till följd av Covid-19 uppstod i början av mars 2020 hade C-ugnen 

tagits ur drift, men inga arbeten hade påbörjats. Samtliga arbeten i fält kvarstod, 

såsom rivning, grundarbeten, installation av stål och rör, isolering, installation av el 

och instrument samt testning. Enligt tidplanen i mars 2020 skulle C-ugnen tas i drift 

under juli 2021. 
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I dagsläget har grundarbeten, installation av stål och rör samt isolering genomförts 

och arbetet med installation av el och instrument har påbörjats. C-ugnen bedöms i 

dagsläget kunna tas i drift vid årsskiftet 2021/2022. 

  

Arbetet med B-ugnen bedöms kunna inledas cirka en vecka efter att C-ugnen har ta-

gits i drift. Rivning och arbete med fundament kommer att kunna genomföras både 

före och under det planerade underhållsstoppet under våren 2022. När anläggningen 

har startats upp efter underhållsstoppet, kan resterande arbeten genomföras. B-ug-

nen förväntas i dagsläget kunna tas i drift i juli 2023. För att ha marginal för någon i 

dagsläget oförutsebar ytterligare försening, bedömer Borealis AB att det är rimligt 

att ha möjlighet att färdigställa ugnsrenoveringen till utgången av år 2023. Borealis 

önskar som nämnts ovan färdigställa ugnsrenoveringen snarast möjligt. 

 

Länsstyrelsen har efterfrågat en redovisning av hur Borealis AB:s energiförbruk-

ning bedöms påverkas av en förlängning av ugnsprojektet och Naturvårdverket har 

begärt en redovisning av miljöeffekter till följd av förlängd drift med A- och F-ug-

nen. De renoverade ugnarna har en högre kapacitet och är mer energieffektiva än A-

och F-ugnen. De har en större konvektionsdel som innebär att energin från de heta 

rökgaserna kan tillvaratas på ett bättre sätt genom exempelvis ökad ångtillverkning, 

vilket i sig medför att pannorna avlastas. Detta ger en energibesparing som medför 

att mindre bränsle krävs för att producera samma mängd produkt med de nya ug-

narna. 

 

E-ugnens energieffektivitet efter renoveringen har utvärderats i förhållande till de 

äldre ugnarna med hjälp av en branschstandard (API 560). E-ugnen har en energief-

fektivitet uppgående till 91,3 procent, medan de gamla ugnarnas energieffektivitet 

under åren 2013 till 2016 hade en genomsnittlig energieffektivitet uppgående till 

85 procent. 

 

Baserat på ugnarnas energieffektivitet och kapacitet beräknas den ökade energiför-

brukningen för förlängd drift av A- och F-ugnen med ett år uppgå till 37 355 MWh 
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per ugn, totalt 74 710 MWh. Det motsvarar i sin tur 1,8 procents ökad energiför-

brukning i form av bränsle i förhållande till krackeranläggningens hela energiför-

brukning. Utsläppen av koldioxid bedöms öka med knappt två procent, cirka 

13 kton i förhållande till de samlade utsläppen av koldioxid uppgående till 632 kton 

koldioxid från använt bränsle i anläggningens ugnar och pannor under år 2019. I 

sammanhanget kan noteras att stoppet av anläggningen efter branden inneburit att 

det under 2020 släppts ut 300 kton mindre koldioxid jämfört med ett normalår. 

 

Borealis AB är certifierat enligt Energiledningssystemet ISO 50001 och har genom-

fört omfattande energikartläggning av krackeranläggningen. Borealis AB har haft 

en ambition att minska energiförbrukningen med tio procent fram till 2020 och har 

nu en ambition att minska energiförbrukningen med 20 procent till 2030, med 2015 

års förbrukning som referensvärde. Som exempel på detta kontinuerliga arbete gav 

åtgärderna med den nyrenoverade E-ugnen samt övergång från mellantrycksånga 

till lågtrycksånga i återkokaren till destillationstornet T-1802 en besparing under 

2019 på cirka 60 GWh primärenergi. En förlängd tid för renovering av ugnarna 

kommer inte att påverka Borealis AB:s långsiktiga ambition att minska anläggning-

ens energiförbrukning och koldioxidutsläpp. 

 

Länsstyrelsen och Kommunen har efterfrågat en redovisning och bedömning av hur 

de risker som är förenliga med Borealis AB:s verksamhet påverkas av den förlängda 

driften av A- och F-ugnen. Kommunen har angett att förlängd tid för renovering kan 

medges under förutsättning att säkerhetsrisken kan bedömas som acceptabel för den 

aktuella perioden. 

 

Borealis AB har låtit olika funktioner inom bolaget (drift, underhåll, inspektion, 

processäkerhetspecialist och ugnsexpertis) tillsammans värdera om och i så fall på 

vilket sätt processäkerhetsriskerna kring A- och F-ugnen kan påverkas av en för-

längd drifttid. Genom att genomföra inspektioner och vidta nödvändigt förebyg-

gande underhåll är den sammanvägda slutsatsen att processäkerhetsriskerna inte 

kommer att öka även om drifttiden förlängs med ett år. 
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I den sk. grovriskanalysen till Säkerhetsrapporten 2020 som Länsstyrelsen hänvisar 

till ingår de äldre ugnarna (A- B- och F-ugnen) samt de renoverade ugnarna (D- och 

E-ugnen). C-ugnen var redan tagen ur drift när grovriskanalysen gjordes. Grovriska-

nalysen är en intern riskmatris som används för att värdera risker och bedöma be-

hov av åtgärder och inom område med färgkod röd och orange ska åtgärder vidtas 

omgående, medan område med färgkod gul indikerar att ytterligare skydd ska över-

vägas i relation till kostnad/nytta med den riskreducerande åtgärden. Resultatet från 

grovriskanalysen visar att det finns ett antal risker för de äldre ugnarna inom om-

råde gul. De renoverade ugnarna kräver inga åtgärder då flera säkerhetshöjande åt-

gärder införs vid renoveringen, såsom fjärrmanövrering, automatiska skydd och 

Burner Management System, som innebär t.ex. forcerad vädring, täthetstest och 

flamvakter. 

 

En förlängd drifttid av A- och F-ugnen under 2023 medför inga förhöjda säkerhets-

risker i förhållande till dagens nivå under förutsättning att de inspekteras och under-

hålls som i nuläget, vilket kommer säkerställas i enlighet med gällande rutiner och 

regelverk. C-ugnen kommer färdigställas under 2023, vilket innebär att det under 

2023 kommer att vara tre renoverade ugnar (E-, D- och C-ugnen) som är utrustade 

med säkerhetshöjande funktioner i drift jämfört med dagens två (E- och D-ugnen). 

 

DOMSKÄL 

Utredningsuppdrag 

Vid prövningen av bolagets ansökan om tillstånd valde domstolen att skjuta upp det 

slutliga avgörandet av villkor för ett antal miljöaspekter varvid tillhörande utred-

ningsuppdrag föreskrevs. De i denna dom aktuella utredningsuppdragen utgörs av 

U2 rörande möjligheterna att minska fackling av överskottsgas, U3 rörande de tek-

niska möjligheterna att på den stora facklan använda en topp utformad för att 

minska buller (s.k. low-noise topp), samt U9 rörande möjligheterna att minska bul-

ler från anläggningen. Förutsättningarna för den prövning domstolen har att göra nu 

utgår från de i domen från 2014 beskrivna förutsättningarna. En aspekt som även 

påverkar prövningen är att, genom EU-samarbete, uppdaterade beskrivningar av 
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bästa tillgängliga teknik i tillämpbara BREF-rapporter och därvid fastställda BAT-

slutsatser ska användas som referens vid tillståndsprövning.  

U2 
Sedan utredningsuppdraget föreskrevs har fackling av överskotts gas vid normal 

drift mer än halverats genom att flera olika effektiva åtgärder vidtagits. Remissin-

stanserna har med hänvisning till BAT 17 i CWW BATC anfört att bolaget bör ut-

reda möjligheten att installera ett gasåtervinningssystem i syfte att helt upphöra med 

fackling av bränngasöverkott vid normal drift. Närboende personer har framfört lik-

nande synpunkter.  

 

Domstolen konstaterar att fackling av överskottsgas utgör en säkerhetsmässig förut-

sättning för att kunna bedriva den tillståndsgivna verksamheten. Facklingen är 

emellertid kostsam och medför dessutom betydande miljöstörningar, varför det har 

varit motiverat att under en prövotid utreda och vidta åtgärder med syfte att mini-

mera facklingen. Domstolens uppfattning är att utredningen utförts i enlighet med 

uppdraget och att slutsatserna i CWW BATC beaktats. Av 1 kap. 10 § Industriut-

släppsförordningen (2013:250) följer att hänsyn ska tas till slutsatser om bästa möj-

liga teknik rörande andra försiktighetsmått än utsläppsvärden vid bedömningen av 

om en industriutsläppsverksamhet bedrivs i enlighet med kravet på bästa möjliga 

teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Tillämpning av BAT 17 för den befintliga 

verksamheten som Borealis driver i Stenungsund innebär således inte per automatik 

att det är skäligt att kräva installation av ett gasåtervinningssystem för bränngas 

oavsett vilka kostnader detta för med sig, utan en avvägning i enlighet med 2 kap. 

7 § miljöbalken är alltjämt motiverad. 

 

Borealis AB får i målet anses ha visat att installation av ett gasåtervinningssystem 

för bränngas inte skäligen kan krävas. Domstolen delar härtill även bolagets upp-

fattning att det här är fråga om en så omfattande åtgärd som inte ryms inom ramen 

för det ursprungliga utredningsuppdraget. Sammanfattningsvis får syftet med utred-

ningen anses ha uppnåtts, varför den uppskjutna frågan kan avslutas och villkor fö-

reskrivas som syftar till att säkerställa att fackling minimeras.  
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Bolaget har föreslagit ett slutligt villkor som i enlighet med tidigare villkor faststäl-

ler begränsningsvärden för den årliga mängden bränngas som får facklas. Natur-

vårdsverket och länsstyrelsen har anfört att de föreslagna nivåerna medger att för 

stora mängder bränngas facklas, i huvudsak med hänvisning till att den facklade 

mängden de senaste åren har varit betydligt lägre. Domstolen konstaterar att bränn-

gasen endast är en biprodukt i produktionen och att det förekommer situationer då 

bolaget inte råder över obalanser mellan tillgång och efterfrågan bl.a. till följd av 

händelser hos kunder. Det av bolaget föreslagna villkoret bedöms därför vara lämp-

ligt för villkorets syfte och ska därför fastställas. 

 

Borealis AB har i målet åtagit sig att vidta vissa ytterligare åtgärder för att minska 

den totala mängden facklad gas. Dessa bör vidtas snarast och senast under 2022. 

Några åtgärder som härutöver kan bidra till ytterligare minskat behov av fackling 

till skälig kostnad har heller inte identifierats. Det av Naturvårdsverket förslagna 

villkoret NV1 bedöms vara lämpligt som komplement för att på så sätt säkerställa 

att kompetens och teknik vidmakthålls och utvecklas.  

U3 
Händelser i anläggningen kan medföra att stora mängder gas behöver facklas för att 

undvika okontrollerat gasutläpp och storskalig kemikalieolycka. Vid sådana till-

fällen facklas gasen till största del i den stora facklan. De stora gas- och ångflödena 

som då råder orsakar inte bara stora utsläpp av gas och stoft utan även för omgiv-

ningarna störande lågfrekvent buller.  

 

Vid prövningen av bolagets ansökan 2014 framstod det för domstolen som rimligt 

att bolaget skulle åläggas att utvärdera effekten av den nya – mindre bullrande – 

fackeltopp som skulle installeras på den lilla facklan och förutsättningarna att till-

lämpa motsvarande teknik på den stora facklan.  

 

Domstolen konstaterar att bolaget redovisat utredning i enlighet med angivet upp-

drag och att det framgår att tekniken inte är lämplig för de förhållanden som råder. I 

första hand framstår risken för olyckor pga. isbildning vid kallt klimat, så väl invän-

digt som utvändigt, som allt för stor. Domstolens uppfattning är att även isbildning 
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utvändigt, som kan leda till fallande isblock från ca 120 meters höjd, kan orsaka 

mycket allvarliga skador på så väl vital utrustning som på människor på anlägg-

ningen. Vad länsstyrelsen anfört ändrar inte denna uppfattning. Att ”köra ett litet 

kontinuerligt flöde av bränngas till facklan”, så som länsstyrelsen föreslagit, fram-

står vare sig som realistiskt eller lämpligt. 

 

Sedan prövningen 2014 har bolaget ökat kapaciteten att tillföra ånga vid tillfällen 

med stor fackling betydligt. Av utredningen framgår att ytterligare ångkapacitet 

skulle kräva investeringar i ytterligare en panna och i ångsystemet som sådant för 

att säkerställa säkra driftförhållanden. Borealis AB har i detta sammanhang redovi-

sat förutsättningarna för att ersätta befintliga pannor med en ny 100 MW panna, vil-

ket framstår som oskäligt kostsamt. Kostnaderna för en ny mindre kompletterande 

panna skulle givetvis vara betydligt lägre. Mot bakgrund av den onyttiga varmhåll-

ning som ytterligare en panna skulle innebära framstår ett sådant alternativ emeller-

tid som miljömässigt tveksamt. Den ökade energiförbrukningen för att ha beredskap 

för ytterligare ångkapacitet vid storskalig fackling uppvägs knappast av minskade 

utsläpp av stoft vid ett fåtal tillfällen. Det får sammanfattningsvis anses vara visat 

att investeringar i ytterligare ångkapacitet inte är ekonomiskt skäliga.  

 

Sammanfattningsvis bedöms utredningsuppdraget vara fullgjort. Prövotiden i denna 

del kan avslutas utan att ytterligare villkor föreskrivs. 

U9 
I Stenungsund förekommer såväl enskilda bostäder som hela bostadsområdet på 

mycket korta avstånd till de stora industrikomplexen. Förhållandena innebär att san-

nolikheten att allmänhet drabbas vid stora olyckor är större samt att buller från in-

dustrierna är högre än vad som normalt accepteras. Domstolens uppfattning är att 

det åligger både kommunen och länsstyrelsen att säkerställa att den i översiktspla-

nen angivna säkerhetszonen tillämpas i samband med att samhällets utveckling pla-

neras. Förhållandena innebär också att kraven på industrierna att vidta åtgärder för 

att minska buller från verksamheten är högre än vad som utgör branschstandard. 
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Domstolens uppfattning är att redovisad utredning är ambitiös och uppfyller det 

uppdrag som gällt. Av utredningen framgår att ett flertal effektiva åtgärder har vid-

tagits och att inga ytterligare effektiva åtgärder identifierats. Aktuella kompressorer 

är stora och utgör vitala delar av anläggningen. Förtida utbyte av dem enbart pga. 

störande buller framstår inte som ekonomiskt skäligt. Den uppskjutna frågan ska 

därför avslutas och slutligt villkor fastställas.  

 

I fråga om utformningen av villkoret konstaterar domstolen att valet av kontroll-

punkter som bestämts i samråd med tillsynsmyndigheten innebär att en annan ut-

formning av villkoret behövs jämfört den provisoriska föreskriften. I fråga om vil-

ken marginal som är rimlig mellan förväntad bullernivå vid bostäder och villkorets 

begränsningsvärden bedömer domstolen att det av bolaget föreslagna begränsings-

värdet på 47 dB(A) kan godtas.  

 

Enligt tidigare gällande villkor skulle buller från anläggningen begränsas så att den 

ekvivalenta ljudnivån utomhus vid planlagd bostadsbebyggelse som riktvärde inte 

översteg 45 dB(A) (Koncessionsnämnden för Miljöskydd 1998-11-23). Så som 

domstolen redogjorde för i dom den 17 februari 2014 behövde villkorets utformning 

justeras för att harmonisera med gällande kommunala planer. Syftet med den gäl-

lande provisorsika föreskriften P6 var att angivet begräsningsvärde inte ska över-

skridas vid bostäder inom områden som planlagts för bostäder (undantaget bostäder 

belägna inom område som i gällande detaljplan åsatts beteckning Jmb; "Småindustri 

och i vissa fall bostäder"). Kontrollen av föreskriftens eferlevnad har kommit att ut-

formas med mätningar och beräkningar för åtta representativa sk. imssionspunkter i 

närområdet till anläggningen (IP A-C och IP 1-5). Av dessa ligger IP A och IP 3, re-

spektive IP B och IP 4 mycket nära varandra. 

 

Av redovisningen framgår att buller från anläggningen vid IP 1 (Industrivägen) ef-

ter vidtagna bullerdämpande åtgärder beräknats till 52 dB(A) medan det vid IP 2 – 4 

beräknats till 48/49 dB(A). Vid övriga immissionspunkter har buller från anlägg-

ningen beräknats till 47 dB(A) eller lägre.  
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Mot bakgrund av de svårigheter eventuella framtida förändringar vad gäller detalj-

planer och beviljade bygglov avseende bostadsbebyggelse kan medföra för villko-

rets efterlevnad delar domstolen bolagets syn på att villkorets utformning behöver 

ytterligare justeringar. Domstolen anser emellertid att villkorets utformning kan för-

enklas ytterligare till att enbart hänvisa till vad som ska uppfyllas vid immissions-

punkterna A-C. Eftersom buller sprids med en dämpning som i detta fall i huvudsak 

är proportionell till avståndet från verksamheten ändrar det inte villkorets innebörd i 

förhållande till bolagets förslag till första stycke, och syftet är fortsatt att reglera 

buller från verksamheten vid bostäder. 

 

Domstolen anser att länsstyrelsens förslag till ett andra stycke ifråga om att ny bull-

rande utrustning ska väljas, eller åtgärder vidtas, så att den inte orsakar buller över-

stigande 40 dB(A) vid IP A-C, ska fastställas, dock med vissa språkliga justeringar. 

 

Domstolen anser även att kontrollen av buller från verksamheten bör regleras i vill-

koret ungefär så som länsstyrelsen föreslagit.  

Villkorsändring 

Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får domstolen under vissa förutsättningar ändra vill-

kor i en tillståndsdom. För mildring av villkor krävs att det är uppenbart att villkoret 

inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av 

omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

 

Mark- och miljödomstolen delar Borealis AB:s och myndigheternas bedömning att 

yrkad ändring påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

Förutsättningar för villkorsändring föreligger således. Den av Borealis AB yrkade 

tidsförlängningen får anses skälig även om renoveringen av ugnarna torde vara slut-

förd efter sommaren 2023.  
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Målets fortsättning 

Kvarstår att pröva i målet är utredningsuppdragen U1 (utsläpp till luft av kväveoxi-

der) och U7 (utsläpp till vatten) där prövotiden löper till sex månader efter renove-

ringen av de sex äldsta krackugnarna är avslutad resp. till den 31 december 2023. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 4 oktober 2021 

 

 

 

Göran Stenman   Gunnar Barrefors  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Göran Stenman och tekniska rådet 

Gunnar Barrefors samt de särskilda ledamöterna Lars Wilke och Johanna Svanberg. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 1

http://www.domstol.se/


 
 

Information Dnr KS 2018/447
2021-09-22

 
Stefan Svedhem 
Strategisk Projektledare 
 
Informationsärende - Uppföljning av Mobilitetstrategi 
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen skall uppföljning ske av implementationen avseende 
Mobilitetstrategi för Stenungsunds kommun. 

En översiktlig beskrivning av vad som gjorts hittills och resultat av strategin. 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/464
2021-09-27

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om social hänsyn vid upphandlingar, initierad av 
Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till riktlinjer för hantering av upphandlingar med sysselsättningskrav. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I motion, inkommen 10 maj 2021, föreslår Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommunen 
genomför upphandlingar med social hänsyn /sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun. 
 
Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt 
åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) inkom den 10 maj 2021 med en motion som 
föreslår att: 

• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur vi 
genomför upphandlingar med social hänsyn /sysselsättningskrav i Stenungsunds 
kommun. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 10 juni 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Upphandling med social hänsyn är ett brett begrepp och kan innefatta bland annat krav på 
goda arbetsvillkor inom det upphandlade företaget, att barns rättigheter säkerställs, att handel 
inte sker från en konfliktzon eller möjligheten att ställa sysselsättningskrav vid upphandling.  
 
Upphandlingar med sysselsättningskrav 
Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt 
åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/464
2021-09-27

Genom att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan en offentlig verksamhet 
använda upphandlingsformen för att möjliggöra att fler får erfarenhet från arbetslivet och på 
så sätt öka sin anställningsbarhet. Samtidigt kan det bidra till näringslivets möjligheter till 
klara sin kompetensförsörjning och på sätt ska en bättre fungerande arbetsmarknad.  
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en nationell modell för att underlätta för kommunen 
att arbeta med upphandlingar med sysselsättningskrav. Modellen tydliggör de olika aktörer 
som är viktiga i denna process. Av fyra roller (beslutsfattare och ledning, upphandlade 
organisation, matchningsansvarig och leverantör) finns oftast tre av dessa organiserade inom 
kommunen. Matchningsansvarig kan dock vara organiserad inom exempelvis den statliga 
myndigheten Arbetsförmedlingen. Vad som är viktigt om detta arbetssätt ska fungera är ett 
bra samarbete mellan den upphandlade aktören, kommunens upphandlingsenhet, den 
upphandlande enheten samt den kommunala verksamheten Kompetens och utveckling. Detta 
är viktigt för att kunna säkerställa att rätt person matchas mot rätt arbetsuppgifter och att 
eventuellt kompletterande utbildningar kan fortgå under praktiktiden exempelvis. Utifrån 
dagens organisering kan också verksamheterna funktionshinder och individ och 
familjeomsorg bli aktuella parter. Förvaltning är just nu inne i en processomställning utifrån 
uppdrag i budget 20211 med arbetsnamnet Fler i självförsörjning. I den nyligen 
implementerade processen finns ett nytt internt samverkansforum kallat Företagsgruppen med 
ansvar att samordna exempelvis praktikplatser till företag kommunövergripande. Denna grupp 
bedömer förvaltningen skulle få en nyckelroll om antalet upphandlingar med 
sysselsättningskrav ska kunna öka.  
 
Behovet av en riktlinje  
Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och 
operativa dokument är riktlinjer den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur 
organisationen bör agera i en given situation. Vad gäller riktlinje vid upphandlingar med 
sysselsättningskrav skulle detta kunna styra andelen eller antalet upphandlingar som årligen 
ska ske. Viktigt är dock att detta motsvarar den kapacitet och behov som finns av denna typ 
av upphandlingsform.  
 
I kommunens upphandlings- och inköpspolicy står det att ”Kommunen ska genom att ställa 
krav vid sina inköp och upphandlingar bidra till en hållbar kommun”. Förvaltningen tolkar 
genom detta att möjligheten att genomföra upphandlingar med sysselsättningskrav redan idag 
är möjligt men att ambitionsnivå och intern ansvarsfördelning saknas utifrån 
upphandlingsmyndighetens nationella modell. Förvaltningen samlade bedömning är att ett 
styrdokument behövs för att tydliggöra detta.  
 

 
1 Att se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och 
vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i 
sysselsättning. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att framtagande av nya riktlinjer kan hanteras inom ram. Eventuella 
ekonomiska konsekvenser utifrån vad nya riktlinjer fastställer beror på riktlinjernas 
formulering.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att upphandlingar med sysselsättningskrav kan ge ytterligare verktyg 
för att fler vuxna går från bidragsberoende till självförsörjning. Detta gynnar inte bara den 
enskilde och samhället utan också de barn vars föräldrar går från bidrag till självförsörjning.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 10 om Minskad ojämlikhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Motion om social hänsyn vid upphandlingar 2021-05-10 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Social hänsyn vid upphandlingar –  
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden 

 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

  Stenungsund maj 2021 
 
 
Bakgrund: 
 

En del människor har av olika anledningar svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden och behöver kommunens hjälp att komma i 
arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, 
personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera. Ett 
arbete betyder mer än bara försörjning – det kan vara en chans att få 
tillbaka sin självkänsla, lära känna kulturen i sitt nya hemland, lära sig 
ett hantverk, tillhöra en gemenskap och få ny kompetens av personer 
med erfarenhet. Det kan också vara en möjlighet att få ett arbete inom 
sitt kompetensområde, ett yrke som man faktiskt kan men inte fått 
chansen utöva, det kan till exempel vara att arbeta som ekonom, 
ingenjör inom bygg eller IT, kompetens som är värdefull för både 
kommunen som arbetsgivare och för näringlivet. 

 
 

Vad: 
Genom att ställa krav på sysselsättning i offentlig upphandling kan vi få 
personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete i 
de projekt som vi handlar upp inom kommunen. Tillsammans kan 
offentlig verksamhet och näringsliv bidra till en bättre fungerande 
arbetsmarknad. Det kan exempelvis handla om att leverantören kan ta 
emot praktikanter, lärlingar, sommarjobbare eller en ha en person på 
projektanställning. 
 
Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, 
ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Viktigt att stöd-
funktionen på Inköp och upphandling i kommunen fungerar som ett 
nav i samarbetet och ett stöd i processen. 
 
Det finns många goda exempel i andra kommuner där projekt- 
anställning i samband med detta arbetssätt resulterat i en fast 
anställning hos företaget som blivit upphandlade med krav på social 
hänsyn. 



Varför: 
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet att få 
ett riktigt jobb och komma in i ett sammanhang där man kan lära sig 
ett yrke och kanske ta steget till ett riktigt jobb i egen försörjning. Att 
arbeta med social hänsyn /sysselsättningskrav i offentlig upphandling 
bidrar till ökad integration, bättre levnadsförhållanden för individen 
och ökad kompetensförsörjning för leverantören. 

 

Moderaterna föreslår därför att:  

 
• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

hur vi genomför upphandlingar med social hänsyn 
/sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun. 
 
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Helena Nävergårdh 

Maria Renfors 

 

Länkar:  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-
upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/ 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om delårsuppföljningen av internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. I 
internkontrollplan för 2020 fastslog kommunstyrelsen vilka risker som särskilt ska följas upp 
till kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av internkontrollplanen för år 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.  
 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2021, beslutad den 22 mars 2021 (§ 98) av kommunstyrelsen.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken, utan på riskhanteringen för att 
minska sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras föreslår förvaltningen 
åtgärder, exempelvis genom att revidera rutiner. Utifrån fastställd riktlinje hanteras intern 
kontrollen enligt bild nedan. Uppföljning två gånger per år som utifrån utfall kan utmynna i 
förslag till åtgärder. 
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Riskområdena i kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 är: 

1. Risk för person- och egendomsskador på Stenungsund Arena på grund av bristande 
kunskap om teknik som kräver särskild kompetens  

2. Risk att handlingar inte diarieförs 
3. Risk för att sociala och hälso- och sjukvårdsjournaler inte innehåller rätt information 
4. Risk att projektplaner saknas eller inte efterlevs inom sektor samhällsbyggnads projekt 
5. Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med data-skyddsförordningen 

(GDPR) 
6. Risk för långa handläggningstider i framtagandet av nya detaljplaner 
7. Risk att inköp sker utanför avtal 

 
Utfall av kontrollerna samt eventuella åtgärder framgår av bilaga.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 
Bilaga – Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen 2021-10-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

Rapportering av utfall 
deluppföljning

Genomföra eventuella 
åtgärder

Rapportering av utfall  
helårsuppföljning

Genomföra eventuella 
åtgärder

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se


 
Björn Wikman 
 
 
Bilaga - Uppföljning internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen 
 
Begreppsförklaring 
Kontrollområden - Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem 
kontrollområden:  

- Verksamhetskontroller  
- Kontroller av system och rutiner  
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
- Finansiell kontroll  
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som 

endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

 
Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och 
väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för riskområden. 
 

Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

 
Utfall – Redovisning av utfall av kontrollmoment 
 
Åtgärd - Föreslagen åtgärd beroende på brister i utfall

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
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Kontroll-
område: 

Riskområde: Ansvarig: Risk- och  
väsentlighets-
grad samt 
riskvärde 

Kontrollmoment: Kontrollmetod: Utfall: Åtgärd: 

Verksamhets-
kontroll 

Risk för 
person- och 
egendomsskad
or på 
Stenungsund 
Arena på 
grund av 
bristande 
kunskap om 
teknik som 
kräver särskild 
kompetens   

Sektor 
utbildning 

Risk: 3 
Väsentlighet: 4 
Riskvärde: 12 

För att säkerställa att 
person- och 
egendomsskador inte 
uppstår ska de 
anställda ha en bred 
kunskap utifrån den 
särskilda kompetens 
som krävs för att 
arbeta med 
Stenungsund Arena 

Intervjuer av 
fastanställd 
personal som 
arbetar med teknik 
som kräver särskild 
kompetens för att 
bedöma om rätt 
kunskapsnivå finns.  
 
 

Kunskapskontroll kommer att 
genomföras under hösten 
2021. Arbete pågår med att 
identifiera riskmoment. 
Därefter intervjuas berörd 
personal. 

Inget förslag på åtgärd då 
kontroll inte genomförts än.   

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk att 
handlingar inte 
diarieförs 

Sektor stöd-
funktioner 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Enligt offentlighet- 
och sekretesslagen ska 
allmänna handlingar 
diarieförs så snart de 
har kommit in eller 
upprättats av en 
myndighet.  
Kommunen har 
fastställda rutiner för 
att säkerställa att 
hanteringen uppfyller 
lagens krav.  

Kunskapsnivån 
gällande nuvarande 
rutiner kontrolleras 
mot ett urval av 
medarbetare, med 
en uppskattad hög 
kommunikation av 
allmänna 
handlingar. 
Kunskapen testas 
genom digital enkät 
eller test 

Utfall i digital enkät var 82,3 
procent av frågorna 
besvarades rätt.  
Förvaltningen bedömer 
utfallet som relativt positivt 
men att det finns 
förbättringspotential.  

Förvaltningen kommer att 
genomföra en 
informationsinsats för att 
upplysa handläggare om de 
brister som framkommit 
gällande diarieföring.  
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Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk för att 
sociala och 
hälso- och 
sjukvårdsjourn
aler inte 
innehåller rätt 
information 

Sektor 
socialtjänst 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Rutiner och system 
finns för hantering att 
sociala och hälso- och 
sjukvårdsjournaler 
innehåller rätt 
information 

Stickprovskontroll 
av kommunens 
hälso- och 
sjukvårdsjournaler 
för att kontrollera 
att de innehåller rätt 
informationi. 

Rutiner och system finns för 
hantering att sociala och 
hälso- och sjukvårdsjournaler 
innehåller rätt information.  
Samtliga journaler innehöll 
omvårdnads- och/ eller 
rehabdiagnoser och mål. En 
av de granskade journalerna 
innehåll inte ordinationer/ 
åtgärder utifrån uppsatta mål. 
En journal saknade 
dokumenterade 
riskbedömningar och en 
journal saknade 
dokumentation av status. 

En ny modul för hälso- och 
sjukvårdsdokumentation 
kommer att implementeras 
under hösten 2021 och våren 
2022. I samband med 
implementeringen kommer 
utbildningar att hållas för 
legitimerad personal i syfte 
att säkerställa tillräcklig och 
korrekt information i 
journalerna. Utfallet från 
journalgranskningen kommer 
att förmedlas till legitimerad 
personal och tas i beaktande i 
samband med utformning av 
utbildningarna. 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk att 
projektplaner 
saknas eller 
inte efterlevs 
inom sektor 
samhällsbyggn
ads projekt 

Sektor 
samhälls-
byggnad 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Sektor 
samhällsbyggnad 
nyttjar projektplaner 
för att styra processer 
för att på sätt skapa 
effektiva projekt inom 
förvaltningen.  

Stickprovskontroll 
av tio projekt inom 
sektor 
samhällsbyggnad 
för att kontrollera 
om projektplan 
finns upprättad och 
om projektplanen 
efterlevts 

Stickprovskontroll har gjorts 
i tio projekt. Sju projekt har 
en uppdaterad och efterlevd 
projektplan. 
För ett projekt har 
projektplan inte upprättats på 
grund av att projektet kommit 
så långt att framtagande av 
plan nedprioriterats. Två 
projekt har projektplaner som 
behöver uppdateras.  
Anledningen till att 
projektplanerna inte har 
uppdaterats är att arbetet med 
dessa detaljplaner har varit 
nedprioriterat under en tid. 
 

Under hösten 2021 kommer 
projektplanerna för de två 
projekt där projektplanerna 
var i behov av uppdatering, 
att uppdateras. 
 
Sektorn kommer att se över 
hur hanteringen av 
projektplaner ytterligare kan 
formaliseras och hur 
uppföljningen kan stärkas. 
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Kontroll av 
efterlevnad 
av regler, 
policyer och 
beslut 

Risk för att 
person-
uppgifter inte 
behandlas i 
enlighet med 
data-skydds-
förordningen 
(GDPR) 

Sektor stöd-
funktioner 

Risk: 3 
Väsentlighet: 3 
Riskvärde: 9 

Dataskyddsförordning
en (GDPR) stipulerar 
hur kommunen ska 
behandla 
personuppgifter. 
Lagstiftningen 
påverkar alla 
verksamheter som 
hanterar 
personuppgifter. En 
grundläggande 
kunskap om 
lagstiftningen är 
avgörande för att inte 
behandling av 
personuppgifter sker 
på ett felaktigt sätt.  

Kunskapskontroll 
genom digitalt test 

Kunskapskontroll kommer att 
genomföras under hösten 
2021. 

Inget förslag på åtgärd då 
kontroll inte genomförts än.  

Kontroll av 
system och 
rutiner 

Risk för långa 
handläggnings
-tider i 
framtagandet 
av nya 
detaljplaner 

Sektor 
samhälls-
byggnad 

Risk: 4 
Väsentlighet: 1 
Riskvärde: 4 

För att säkerställa en 
effektiv handläggning 
har sektor 
samhällsbyggnad tagit 
fram en 
avvikelserapporterings
rutin, både i tid och 
kostnad, för att tidigt i 
de olika processerna 
kunna omprioritera 
vid behov 

Kontroll av att 
avvikelse-
rapporteringsrutin 
följs genom 
stickprovskontroll 
av fem detalj-
planprocesser.  

Utfallet av 
stickprovskontrollen visar att 
för de fyra av de fem 
detaljplaneprocesser som har 
valts ut så har 
avvikelserutinen följts i 
samtliga fyra fall.  Inför 
samtliga allmänna 
utskottsmöten under första 
halvåret 2021 har det tagits 
fram avvikelserapporter för 
dessa fyra projekt.   
Vad det gäller 
detaljplanearbetet för det 
femte projektet beslutades det 
att det inte skulle 
avvikelserapporterats på 

Stickprovskontrollen visar att 
avvikelse-
rapporteringsrutinen följs, 
någon korrigerande åtgärd är 
därför inte nödvändig. 
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grund av att det inte, jämfört 
med övriga projekt som 
avvikelserapporteras, har 
bedömts vara av sådan 
betydande karaktär. 

Kontroller av 
system och 
rutiner 

Risk att inköp 
sker utanför 
avtal 

Sektor 
stödfunktio
ner 

Risk: 2 
Väsentlighet: 2  
Riskvärde: 4 
 

För att säkerställa att 
inköp inte sker utanför 
ramavtal finns en 
avtalsdatabas (Winst) 
där majoriteten av 
kommunens löpande 
avrop från ramavtal 
sker.  
 
Därtill har 
förvaltningen en 
avtalscontroller och 
nyttjar sig av ett 
spendanalysverktyg 
som kontinuerligt 
följer upp 
efterlevnaden att 
inköp sker på ett 
korrekt sätt enligt 
LOU.  

Kontroll av alla 
inköp, via 
leverantörsfakturor, 
kvartal 1 och 
kvartal 3.  

En kontroll av alla fakturor 
har genomförts kvartal 1, 
2021. Resultatet var att 12,7 
procent av alla inköp hade 
skett okontrollerat. Detta kan 
jämföras med motsvarande 
utfall kvartal 1, 2020 som var 
12,9 procent.  
 
Minskningen beror bland att 
på att sektor 
samhällsbyggnad minskat 
sina okontrollerade inköp 
med 2,1 mnkr under det 
första kvarta1et 2021.   

Information till alla 
sektorsledningar om de 
okontrollerade inköp som 
gjorts. Detta ger sektorerna 
möjlighet att förbättra sin 
hantering vid inköp med 
extra fokus på de 
verksamheter och enheter 
som har den högsta andelen 
okontrollerade inköp.  
 
Upphandlingsenheten 
fortsätter med 
utbildningsinsatser kring 
fastställda inköpsrutiner för 
att minska andelen 
okontrollerade inköp. 
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i Då egenkontroller redan genomförs av sociala journaler, se Rutin för egenkontroll, tas inga stickprov i denna 
kategori  
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Extern utvärdering av kommunens hantering av pandemin 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget att utvärdera kommunens 
hantering av covid-19-pandemin som slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunforskning i väst (KFi) har utvärderat kommunens pandemihantering. I rapporten 
belyser forskarna flera områden kopplat till kommunens pandemihantering. Bland annat 
berörs kommunens strävan efter centrala beslut och behov av samordning, kommunikation, 
samspelet mellan förvaltning och politik, relationen till externa aktörer och digitaliseringens 
möjligheter. Slutsatsen i rapporten är att kommunen har hanterat pandemin på ett bra och 
ändamålsenligt sätt.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunforskning i väst (KFi) har utvärderat hur Stenungsunds kommun har hanterat 
covid-19. Fokus i utvärderingen ligger på övergripande organisering, styrning och ledning. 
Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera hur olika delar av kommunen arbetat 
med att minska dels smittspridningen, dels minimera och hantera negativa konsekvenser inom 
olika sektorer och i lokalsamhället.  
 
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att kommunen har hanterat pandemin på ett 
bra och ändamålsenligt sätt. Förvaltningen ställde snabbt om organisationen till krishantering. 
KFi drar slutsatsen att kommunens strategi har varit att följa nationella och regionala 
rekommendationer och råd samt att agera tidigt och med samstämmighet. Syftet har varit att 
skapa stabilitet och trygghet i ett osäkert läge. En annan viktig del i kommunens strategi har 
varit att ta sig tid för eftertanke innan beslut. Andra viktiga principer har varit helhetsansvaret 
och att hjälpas åt över sektors- och verksamhetsgränser för att lösa problem och utmaningar. 
Enhetlighet och att följa linjen har också varit centralt i kommunens strategi.  
 
I rapporten belyser forskarna flera olika områden gällande kommunens krishantering. Bland 
annat kommenteras strävan efter centrala beslut och behov av samordning, kommunikation, 
samspelet mellan förvaltning och politik, relationen till externa aktörer och digitaliseringens 
möjligheter.   
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Barnkonsekvensanalys 
Pandemin har påverkat unga i hög utsträckning.  
 
Juridiska bedömningar 
Då ärendet handlar om en uppföljning av hur kommunen har arbetat med att hantera covid-19 
bedömer förvaltningen att det inte är relevant med en särskild juridisk bedömning i ärendet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Rapport: Utvärdering av Stenungsunds kommuns hantering av covid-19-pandemin 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Sammanfattning

Sammanfattning

Det är en minst sagt märklig tid vi befinner oss i. Pandemin har bidragit till 
ett ökat fokus på samhällets sårbarhet. Oroliga tider skapar många nya frågor. 
Att lära i och av en kris är viktigt. Det gångna året har varit händelsedrivet för 
många verksamheter, även för sektorer som inte direkt berörts av covids epide-
miska effekter. Rekommendationer och restriktioner har inneburit stora om-
ställningar för alla. På samma sätt som pandemin tydliggjort vårt närmast totala 
beroende av ”basala hygienrutiner”, har en rad andra frågor aktualiserats inom 
offentlig sektor, såsom befintliga lednings- och stödsystem ändamålsenlighet 
och omställning inom arbetslivet från ”just in time” till ”just in case”. Hemmet 
har för många blivit kontor och kontoret har i allt större utsträckning blivit en 
digital mötesplats. Kommuner, regioner och myndigheter har varit tvungna att 
komplettera vedertagen robust planeringslogik med att löpande svara an och 
agilt parera för händelsesammanhang och konsekvenser som inte lätt kan för-
utses. De har därmed gjort lärdomar som ökar deras beredskap att leda nytän-
kande och ta tillvara gjorda erfarenheter kring nya samarbeten, såväl inom den 
egna organisationen som externt i relation med andra. Gjorda lärdomar och 
erfarenheter är självfallet den största tillgången, men också ett hinder. Spårbun-
denheten är stor för verksamheter som regleras i lag och villigheten att ändra 
något invant eller att pröva något nytt kanske inte är så stor när väl pandemin 
mest kritiska skede är över och olika verksamheter har krav om normal effekti-
vitetsutveckling. 

Den här rapporten sammanfattar hur Stenungsunds kommun har hanterat 
covid-19. Fokus ligger på övergripande organisering, styrning och ledning. Syf-
tet är att beskriva och analysera hur olika delar av kommunen arbetat med att 
minska dels smittspridningen, dels minimera och hantera negativa konsekven-
ser inom olika sektorer och i lokalsamhället. Ett viktigt delsyfte med studien är 
att skapa underlag för lärande och organisatoriskt kapacitetsbyggande, givetvis 
inför framtida kriser men också hur gjorda lärdomar kan användas i kommu-
nen efter pandemin är över. Studien är en del av ett större forsknings- och utvär-
deringsprogram vid Kommunforskning i Västsverige (KFi). Ambitionen med 
programmet är att skapa underlag för ett bredare lärande kring hanteringen av 
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pandemin. Utvärderingen har gjorts under våren 2021 när löftet om vaccinets 
effekter får fler och fler att se slutet på ett av efterkrigstidens mest omtumlande 
år. Förhoppningsvis är detta ett väl valt tillfälle, som borgar för att de erfaren-
heter som gjorts under pandemins mer hektiska faser tas tillvara nu när smitt-
spridningen kanske snart klingar. 

Vår övergripande bedömning är att Stenungsunds kommun har hanterat 
pandemin på ett bra och ändamålsenligt sätt givet de förutsättningar som rått. 
Kommunen har snabbt ställt om organisationen till krishantering. Strategin ter 
sig så här i backspegeln ha varit att följa nationella och regionala råd och re-
kommendationer och agera tidigt och framförallt samstämmigt, för att skapa 
stabilitet och trygghet i ett osäkert och svårbedömt läge. ”Att sova på saken” 
och ”följa linjen” är principer som har varit vägledande för krisarbetet, likväl 
som att ta ansvar för helheten, samverka och hjälpas åt att lösa de problem och 
utmaningar som uppkommit längs vägen. 

På det stora hela är kommunledningen nöjd med hur Stenungsunds kom-
mun har hanterat pandemin och lärdomarna är många. Pandemin har både 
förstärkt det bästa i organisationen och hos enskilda medarbetare, svetsat sam-
man ledningsgrupper och bidragit till bättre samordning mellan verksamheter. 
Samtidigt är ingen organisation bättre än dess svagaste länk, och pandemin har 
också synliggjort brister och gett viktiga insikter om förbättringsmöjligheter 
både vad gäller den egna organisationen och om samverkan med andra aktörer. 

Kommunens alla sektorer är mer eller mindre drabbade. Vid en samman-
vägd bedömning framträder fyra rekommendationer som centrala att beakta 
i det kommande arbetet. De beskrivs kortfattat nedan och mer utförligt i vår 
slutsatsdiskussion. De två första som handlar om en öppenhet mot det ovän-
tade har kommunen själv till stor del rådighet över då det främst handlar om 
det interna arbetet. De två senare rekommendationerna handlar om relations-
mönster som kommunen har med externa parter. När kris uppstår är det inte 
konstigt att kommun- och verksamhetsföreträdare vänder sig inåt och utgår 
från den egna kommunens och verksamhetens behov. Men en risk är då att 
man inte observerar och undervärderar de insikter som andra samhällsaktörer 
gör. Att samverka för att utveckla både stordriftsfördelar och kompletterings-
fördelar är av stor vikt när man står inför snarlik övergripande utmaning. För 
när restriktioner lättar finns inte bara de stora kommunala samhällsutmaning-
arna som man planerade och tog höjd för innan pandemin, såsom en åldrande 
befolkning och sviktande skattekraft, utan nu även konsekvenser av genomlevd 
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pandemi i form av skulder av olika slag. De behöver förvisso hanteras lokalt 
men fordrar också en vidare samhällsdiskussion.

• Förvalta erfarenheter och lärdomar aktivt. Det är lätt att vardagen 
tar över och de flesta glömmer fort. Vi vill därför som första re-
kommendation peka på vikten att förvalta erfarenheter och insik-
ter genom att systematisera ett framåtriktat lärande. Identifiera 
både vad som fungerar och var som inte fungerat och lär från det 

• Krisplan 2.0. Vår andra rekommendation handlar om synen på 
kris och hur erfarenheterna av pandemin kommer påverka fram-
tidens krisplanering och föreställningar om beredskap. Nästa kris 
är kanske inte är av epidemisk art men likväl med krav om flex-
ibel beredskap och att kunna improvisera omgående. En viktig 
komponenet i det arbetet är kommunikation för att tillgodose så-
väl medborgare och brukares informationsbehov som den egna 
verksamhetens anseende och förtroende. 

• Fortsätt ha fokus på äldreomsorgens systemsvagheter.Pandemins 
epicentrum har till stor del handlat om att minska smittsprid-
ningen och skydda sköra äldre, och vår tredje rekommendation 
handlar om omsorgen som ett vidare system. I det fortsatta arbe-
tet behöver givetvis fokus vara på den interna omsorgsorganisa-
tionen och dess rutiner, men arbetet behöver även vara inriktat 
på kommunens relation med företrädare i ett vidare system, ex-
empelvis med primärvård och hälso- och sjukvård samt kommu-
nalförbund för att samordna den kommunala omsorgsargumen-
tationen regionalt och nationellt. 

• Den mellankommunala överhörningen behöver utvecklas. Kom-
muner har tolkat råd och rekommendationer på delvis olika vis, 
inte bara inom omsorgen. Vår fjärde rekommendation handlar 
om att adressera en diskussion om behovet av en samordnad 
mellankommunal överhörning. Det handlar alltså om att se den 
enskilda kommunens agerande i skenet av vad andra kommuner 
gör. Det förutsätter god kännedom om varandras delvis olika för-
utsättningar och logiker, för annars kan som nu upplevd flernivå-
styrning i ett organisatoriskt landskap med flera administrativa 
och legala gränser skapa både otydlighet och bristande effekti-
vitet.
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Pandemin som vi för tillfället genomlider är den största kris som Sverige till-
sammans med större delen av världen haft att hantera sedan 2: a världskriget. 
Covid-19 har i skrivandets stund spridits i flera vågor över världen i snart ett 
och ett halvt år och pandemin är enligt de flesta bedömare långt ifrån över, även 
om det akuta läget har bytts mot någon form av tillfällig normalitet och vacci-
nationen gör att dess slut kan skönjas. Mycket av det som diskuteras i den här 
utvärderingen skedde i pandemins inledande fas och det är lätt att glömma hur 
lite vi faktiskt visste då om det nya viruset och hur omtumlande det var att hela 
världen samtidigt ställdes inför en utmaning som de flesta av oss bara läst om i 
historieböckerna. 

Fokus har under året som gått av naturliga skäl varit stort på hälso- och sjuk-
vård och äldreomsorg, men krisen är inte bara en vårdkris eller en kris enbart 
för de äldsta och mest sköra, utan en omfattande och djupgående samhällskris 
med långtgående effekter – bra och dåliga – som vi alla kommer att behöva han-
tera under lång tid framöver. Rekommendationer och restriktioner har inne-
burit stora omställningar för alla. Utbildningen på gymnasier och universitet 
har bedrivits mer eller mindre på distans i snart tre terminer, många arbetar 
hemifrån sedan mars 2020 och får indikationer om att de förväntas göra så även 
nästa höst, kollektivtrafiken är tömd på resenärer, och många företag har pres-
sats mycket hårt under pandemin med betydande arbetslöshet som följd, inte 
minst inom besöks- och restaurangnäringarna. En viktig aspekt är att ju längre 
krisen pågår desto mer omfattande blir behovet av återuppbyggnad. Det är inte 
bara inom hälso- och sjukvården som behoven är eftersatta och mycket finns 
att göra för att reducera upparbetad vårdskuld. Detta gäller även inom många 
andra samhällssektorer som också har olika typer av eftersatta åtaganden     , 
inte minst kommunsektorn som har ett brett befolkningsansvar och redan nu 
varnar för de sociala problem som kan följa av långvarig isolering, hög arbets-
löshet och försämrade skolresultat med mera. 

Denna utvärdering handlar om Stenungsunds kommuns organisering, 
styrning och ledning av arbetet med den samhällskris som covid 19-pandemin 
inneburit och de utmaningar som den fört med sig för Stenungsunds kommun 
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som organisation. Fokus och studieobjektet är således i första hand kommu-
nens ledning och chefer och deras upplevelser, iakttagelser och lärande vad gäl-
ler arbetet med att organisera och leda Stenungsunds kommuns krisarbete un-
der pandemin. I regel utgår en utvärdering från en tydlig måttstock i form av ett 
beslutat mål, en plan eller ett ideal som kan utvärderas kritiskt. Men eftersom 
pandemier (än så länge) får betraktas som ovanliga och extraordinära händel-
ser finns det inte någon sådan självklar utvärderingsmodell att tillgå. Uppfatt-
ningen om vad som är god hantering av pandemin ändras under resans gång 
och styrs av vilka värden som bedöms som mest angelägna av den som framför 
kritiken. Det visar ju inte minst den globala diskussionen som förts i media 
om huruvida den ”unika svenska strategin” varit framgångsrik eller inte. Syftet 
med den här utvärderingen är därför inte att granska Stenungsunds kommuns 
arbete kritiskt för att utkräva ansvar och hitta fel att korrigera. Ambitionen med 
utvärderingen är istället att skapa ett underlag och en process för reflektion och 
lärande: både inför framtida kriser och inför en efterlängtad vardag utan pande-
mi. Det senare möjliggörs inte minst av att pandemin tvingat alla att tänka om, 
testa nya sätt att arbeta på och skärskåda vad som är av vikt och vad som kanske 
inte visat sig vara det. Kort sagt, har kommunens arbete med covid också stärkt 
förmågan och kapaciteten att ta sig an utvecklingsarbete i stort, såväl internt 
som i samverkan med andra.

Studien utgår från deltagarnas egna berättelser och utvärderingsmetodi-
ken bygger på att forskare och kommunens tjänstemän lär tillsammans genom 
självvärderingar, reflekterande gruppsamtal (hearingar) och enskilda inter-
vjuer. En del av lärandet sker också genom föreliggande rapport och genom 
efterföljande redovisningar och diskussioner av densamma. Fördelen med 
detta förfaringssätt är som vi ser det att utgångspunkten är de medverkandes 
egna upplevelser och uppfattningar om praktiska handlingar, snarare än teorier 
om ideala situationer. Studiens analys har strukturerats utifrån grundläggande 
teorier om kommunal organisering och för denna centrala perspektiv så som 
styrning, ledning, samverkan, kommunikation och lärande. Studien beskriver 
och klargör med dessa perspektiv och begrepp som utgångspunkt hur olika 
delar och nivåer av den kommunala organisationen och verksamheten klarat 
att hantera pandemin och ger förklaringsmodeller till såväl de framgångar som 
motgångar som pandemin inneburit. Studien systematiserar och aggregerar 
också genom sin metod lärdomar som gjorts av enskilda individer, och lägger 
på så sätt grunden för att dessa kan omsättas i ett kollektivt och organisatoriskt 
lärande bortom enskilda chefers och medarbetares personliga insikter. Studien 
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ger dessutom möjlighet att lära av och jämföra med andra genom att den är en 
del av ett större utvärderingsprogram, KomCo (Kommuner i Coronatider). I 
programmet, som bedrivs inom Kommunforskning i Västsverige, ingår förut-
om Stenungsunds kommun även Borås Stad, Göteborgs Stad, Mölndals Stad 
och Tanums kommun samt Västra Götalandsregionen. När samtliga kommun-
studier har genomförts kommer jämförande analyser att göras inom ramen för 
KomCo-programmet inom områden som upplevs relevanta för flera av de del-
tagande kommunerna.  

Rapporten är disponerad enligt följande: Efter detta inledande kapitel följer 
ett kapitel där vi redogör för utvärderingens metod och sedan ett kapitel med 
de teoretiska utgångspunkterna. Nästkommande kapitel, kapitel fyra, beskri-
ver resultatet av den empiriska undersökningen. Här sammanställer vi de ge-
mensamma berättelser om kommunens hantering av pandemin som vi kunnat 
utläsa ur de självvärderingar, hearingar och intervjuer som gjorts. Det femte 
kapitlet är reflekterande och i detta diskuterar vi med utgångspunkt i teorin 
ett antal centrala aspekter av hanteringen av pandemin. Detta bäddar för det 
avslutande kapitlet där vi preciserar några frågeställningar och områden som vi 
tycker är viktiga att beakta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Utvärderingen av Stenungsunds kommuns hantering av pandemin har gjorts av 
en grupp forskare knutna till KFi:s forskarnätverk bestående av Jessica Algehed 
(Kommunforskning i Västsverige), Christian Jensen (Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet) och Mikael Löfström (Högskolan i Borås). Utvärde-
ringsarbetet har även stöttats av Viveka Nilsson (administration) och Caroline 
Leppänen (masterstudent vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, 
och praktikant på KFi). Avsikten är att utvärderingen ska stödja ett komman-
de utvecklingsarbete inom kommunen. En central utgångspunkt är därför att 
utvärderarna fungerar som ”kritiska vänner”, vilket betyder att de beskriver 
och analyserar fördelar och svårigheter med den bedrivna verksamheten för att 
hitta förbättringsområden, samtidigt som de inte undviker att framföra saklig 
kritik om sådan finns. 

Data till utvärderingen har samlats in på flera sätt och ambitionen har varit 
att datainsamlingen i sig ska stimulera ett lärande kring verksamheten, genom 
att den möjliggör för medverkande chefer att strukturerat och tillsammans re-
flektera över arbetet med att styra och leda organisationen under pandemin. 
Materialinsamlingen har skett i tre steg: självvärderingar, hearingar och kom-
pletterande intervjuer. I Stenungsund sammanställde sex enheter i kommunor-
ganisationen självvärderingar enligt en instruktion och mall som skickats till 
dem på förhand, se bilaga 1. Enheterna valdes ut i samråd med kommunled-
ningen och var:

• Krisledning (Kommunledning + säkerhetsamordnare)
• Sektorsledning Stödfunktioner
• Sektorsledning Socialtjänst
• Sektorsledning Utbildning
• Sektorsledning Samhällsbyggnad
• Verksamhetsledning Nösnäsgymnasiet

Varje enhet som gjorde en självvärdering genomgick också en hearing på vilken 
de som skrivit självvärderingen och andra för verksamheten viktiga personer 
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medverkade, i de flesta fall 3–5 personer. Under hearingen ställde utvärderings-
gruppen fördjupande och breddande frågor kring de teman som är centrala för 
utvärderingen, se bilaga 2. Teman som berördes i självvärderingarna och sedan 
under respektive hearing var: Inledning - den övergripande bilden, Beslut, åt-
gärder och kritiska moment inom verksamheten, Samarbete och samordning,  
Förutsättningar och beslut, Andra aktörer, Lärdomar och framtid. Hearingarna 
genomfördes på distans via videosamtal och deltagarnas diskussioner anteck-
nades. 

Den tredje och sista delen i materialinsamlingen bestod av kompletteran-
de intervjuer med några aktörer som kunde förväntas bidra med antingen för-
djupande eller breddande perspektiv, se bilaga 3. Sammanlagt genomfördes sex 
sådana intervjuer i Stenungsund. Dessa individer representerade i första hand 
olika verksamheter och företrädesvis första linjens chefer eller fackområden så-
som till exempel kommunikationsavdelning och personalavdelning. 

Under studien har också skriftlig dokumentation av skilda slag beaktats. 
Material om coronapandemin är oerhört omfattande i media, i forskningslit-
teraturen och på myndigheters och kommuners webbplatser och på olika ty-
per av nyhetssajter. Det har också under året genomförts och publicerats ett 
flertal utvärderingar exempelvis av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Coronakommissionen och Statskontoret.

Det insamlade materialet har analyserats i två steg. Först sammanställdes 
materialet i en empirisk beskrivning av kommunens hantering av pandemin 
från det att den startade 2020 till det att självvärderingar och hearingar genom-
förts. Den empiriska berättelsen är en sammanfattning av forskarnas tolkning 
av kommunens hantering av pandemin och innehåller citat från självvärdering-
ar, hearingprotokoll och intervjuer för att exemplifiera vanligt förekommande 
uppfattningar eller intressanta reflektioner som deltagare gjort. Med empiri-
beskrivningen som grund analyserade forskargruppen sedan kommunens in-
satser. Analysen gjordes både enskilt och i grupp och bygger på den teoretiska 
ram som presenteras i kommande kapitel. Följande frågor har varit vägledande 
för analysarbetet:

• Vad karaktäriserar kommunens hantering av pandemin i stora 
drag? Fanns nödvändig beredskap? Hur fördelades ansvar, vilka 
beslut fattades och hur kommunicerades dessa? Hur förändrades 
kommunens arbete och hur samordnades uppgifter?

• Vad har varit framgångsrikt i arbetet? Varför då?



14

Metod

• Vad har varit svårt för kommunen och hur kan dessa utmaningar 
förklaras?

• Vilka lärdomar har kommunen dragit och vilka är de mest fram-
trädande utvecklingsområdena som krisen har synliggjort? Vad 
är viktigt att tänka på när dessa erfarenheter och lärdomar ska 
omhändertas efter krisen?
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Teoretiska utgångspunkter

Att hantera målkonflikter inom ramen för formella organisationer
En viktig utgångspunkt är att all organisering handlar om val och avvägningar. 
Det innebär att det inte finns någon organisationsform som är optimal i alla 
lägen och kan möta alla förändringar över tid, vilket inte minst är viktigt att 
uppmärksamma i en studie av en kris som visar sig slå olika mot olika verksam-
heter och dessutom skifta över tid. 

Kommunen som formell organisation och institution är en komplex orga-
nisation där flera olika värden samexisterar och konkurrerar. Det här gäller oav-
sett kommunstorlek. Kommuner har ett heterogent sortiment av tjänster som 
i regel vilar på legal grund. De behov som kommunal verksamhet speglar upp-
levs många gånger som oändliga, samtidigt är resurserna begränsade, alltid kan 
man göra mer men aldrig nog. Politiska, administrativa och professionella logi-
ker förekommer samtidigt och numera också krav om ökad brukarmedverkan. 
Därtill har flera parallella styrideal över tid utvecklats vilket resulterat i en inte 
obetydlig styrträngsel. Under de senaste decennierna ser vi dessutom en ökad 
efterfrågan på extern styr- och mätbarhet, indikatorstyrning som ska underlätta 
förändringsinitiativ genom jämförelse med andra. Kommunal verksamhet ska 
i sina delar ha förmåga att hantera påfrestningar och störningar samtidigt som 
den ska bibehålla form, funktionalitet och eftersträvansvärda värden, och dess 
chefer på olika nivåer ska verka för effektivitet, rättvisa och resiliens (Hood, 
1991). Men i praktiken måste alltid prioriteringar göras för att  någonting ska 
bli gjort. Organisering bygger på den fundamentala praktiken att vissa lösning-
ar väljs, medan andra väljs bort (Luhmann, 1995), inte minst gör detta sig gäl-
lande vid kris.

Vad som kännetecknar kommunala organisationer är att de är formalisera-
de, som sagt ofta med grund i lagar och reglerande mekanismer, vilka också på-
verkar verksamheters uttryckta syften och mål. Det betyder att över tid utveck-
las tämligen stabila strukturer kring inte bara ansvar och auktoritet, utan även 
föreställningar om behovet av varaktighet och kontinuitet. Organisationer är i 
det avseendet som maskiner som befolkas med människor som besitter färdig-
heter och kompetens vilken kan behöva utvecklas eller bytas ut. Detta samlas 
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under benämningen formell organisation eller formell organisationsstruktur, 
vilket syftar på den överenskomna och beslutade ordningen för hur verksam-
heten organiseras (Scott, 1992). Härvidlag är begreppet strategi centralt.

Freedman (2013) beskriver strategibegreppets historiska utveckling inom 
vitt skilda samhällsgrenar som militärväsende, religion, statsförvaltning och 
företagsvärlden. Genomgående handlar strategi om hur en social helhet (en 
nation, en kommun, en sektor, en enhet) ska realisera och kanalisera sin inrikt-
ning och målmedvetenhet. Det kan vara ambitioner som är riktade mot möj-
ligheter, men även mot att hantera hot, besvärliga lägen och problem, där egna 
förutsättningar, både styrkor och svagheter, måste beaktas. Strategi blir en fråga 
om de medel som används för att nå eftersträvansvärda mål, och en medels-
diskussion handlar alltid om att göra prioriteringar både rörande befintliga re-
surser i form av pengar, uppmärksamhet, kompetens och tidsanvändning, och 
vilka motsvarande resurser man ser behov av att utveckla. 

Utifrån ett strukturellt perspektiv är en central organiseringsstrategi  att 
komma samman och fördela arbetsuppgifter för att också se till att dessa ar-
betsuppgifter tillsammans bidrar till det syfte eller uppdrag som organisatio-
nen har, i det här fallet den kommunala förvaltningen. Särskilt utmärkande är 
hierarki och att det finns några som bestämmer, i synnerhet kring principer för 
arbetsfördelning och hur specialiserade enheter och funktioner ska samordnas. 
I formella organisationer är det positionen som är avgörande för vilka befo-
genheter en person har. Hur verksamheten ska organiseras beror i sin tur på 
hur de olika delarna eller enheternas uppdrag ska begränsas och hur de ska 
bindas samman. Enkelt kan det uttryckas som att en viss typ av arbetsuppgifter 
av liknande karaktär tillsammans med vilken kompetens som behövs för att 
genomföra dessa arbetsuppgifter gör att de sätts samman i en enhet. Denna 
specialisering innebär att arbetsuppgifterna delas upp för att få kvalitet och ef-
fektivitet i genomförande, men även utifrån vilken kompetens som behövs för 
att genomföra dem. Dessa olika enheter behöver sedan bindas samman, vilket 
ställer krav på någon form av samordning, vilket till exempel Mintzberg (1983) 
menar är beroende av hur komplex verksamheten är och vad som krävs för att 
åstadkomma en kontroll över dess genomförande. 

Samordning kan ske enligt flera olika grundprinciper. Att samordna löpan-
de funktionsspecialiserad kommunal verksamhet sker ofta i förväg. Det finns 
flera olika varianter på planlagd samordning. En är genom standardisering av 
arbetsprocesser där rutiner, riktlinjer och processer reglerar vad man förvän-
tas göra. En annan är genom utbildning och formella meriter där standardi-
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sering av kunskap för arbetet i fråga tydliggörs. Samordningen kan också ske 
genom uppställda åtråvärda målvärden för verksamheten, exempelvis kan det 
vara kring ekonomi, kvalitet eller brukarnytta. Inte att förglömma är de sam-
ordningsmekanismer som sitter i väggarna i form av informella normer och vär-
deringar. Kultur samordnar mer än vad vi tror, och inte för inte finns uttrycket 
”kultur äter strategi till frukost” som svar på att det förgivettagna i hög grad styr 
hur organisationer tar sig an och realiserar uttalade intentioner och ambitioner. 
Även om det finns formella och informella regler bygger mycket av arbetet i or-
ganisationer på förtroende. Chefer måste lita på att deras medarbetare inte bara 
följer regler, utan också tänker själva och använder sitt eget omdöme.

Vad som kännetecknar en krissituation är emellertid att samordningen be-
höver svara an mot plötsliga händelser och ny information här och nu. Just att 
händelsen är plötslig och oväntad gör att man inte kan hantera den i förväg. Ett 
sätt att göra momentan samordning är att tydliggöra ett mer direkt och tydligt 
ledarskap, för att härigenom undvika konflikterande budskap och skapa klar-
het kring hur samordnade insatser ska disponeras och utföras. Skyndsamhet 
förutsätter att någon bestämmer. Ett annat sätt att samordna sig momentant, 
som delvis är det direkta ledarskapets motsats, är gemensam samordning. För-
visso kan behovet av skyndsamhet vara stort, men ovissheten kan väga tyngre, 
och genom att sammanföra erfarenheter, perspektiv och kompetenser kan ge-
mensam handlingskapacitet och distinkthet skapas. Den vanligaste formen för 
gemensam samordning är möten av olika slag, där de inblandade gemensamt 
pratar med varandra för att lösa ett uppkommet problem eller fatta ett gemen-
samt beslut. Möten av olika slag håller på så sätt samman organisationen, någ-
ra hävdar att organisationer till och med blir till genom möten (Boden, 1994; 
Schwartzman, 1989). Möten beskrivs där som normskapande arenor i vilken 
förvaltningens struktur, kultur och ledarskap kommunikativt produceras och 
reproduceras. 

Verksamhetsstyrning och samordning är inriktad mot övergripande värden. 
I en löpande kommunal verksamhet är fokus vid sidan om brukarnytta natur-
ligt på en betoning på effektivitet och rättssäkerhet, medan i kris eller under 
särskilda händelser aktualiseras målvärdet om resiliens. För alla offentliga orga-
nisationer är emellertid samtliga förvaltningsvärdena alltid aktuella att beakta i 
någon mån. Det gäller också i krissituationer då även rättssäkerhet och effekti-
vitet är värden som inte får tappas bort, ej heller brukaren. 

Det är emellertid viktigt att också i sammanhanget uppmärksamma att 
de olika värdena inte bara är viktiga att beakta, utan att de också riskerar att 
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hamna i konflikt med varandra. Därav karaktäriseringen att de kan beskrivas 
som konkurrerande. En hög produktivitet kan gå ut över värden om kapacitet 
som bygger på att det finns strukturer och resurser att falla tillbaka på om något 
händer. Denna konflikt har uppmärksammats mycket i media kopplat till pan-
demin eftersom frågor kring lagerhållning av skyddsutrustning aktualiserats. 
Kritiken har handlat om att med allt för stort fokus på effektivitet och ”slim-
made” organisationer har lagerhållningen, som för med sig en kostnad, mins-
kats i för stor utsträckning. Konkret innebär detta bland annat ett skiftat fokus 
från ”just-in-time”-leveranser till ”just-in-case”-lagerhållning. På samma sätt har 
hanteringen av pandemin kritiserats i vissa sammanhang utifrån uppfattningen 
att lagen om offentlig handling har fått stryka på foten. 

Samverkan och flernivåstyrning
Men det är inte enbart den inomorganisatoriska samordningen som är av be-
tydelse. Inom offentlig sektor har samverkan varit ett honnörsord och viktigt 
tema för att organisera olika typer av förbättringsarbeten och därmed fullgöra 
sina åtaganden genetemot allmänheten. Det kan vara mellan olika professioner 
och yrkesgrupper, mellan olika huvudmän och mellan olika nivåer i samhället. 
Oavsett om syftet är att uppnå stordriftsfördelar eller kompletteringsfördelar 
innebär samverkan att olika parter ska komma överens om hur de ska agera 
tillsammans. Skillnader i regelverk, organiseringsprinciper, mandatfördelning 
och tolkningsföreträde leder ofta till samverkansproblem (Huxham & Vengen, 
2002). 

När det uppstår en kris eller extraordinär situation prövas den kommunala 
ledningens förmåga att samordna resurser för olika insatser som går utöver den 
ordinarie verksamhetens villkor. Det ställer krav på att hantera såväl horisontell 
som vertikal styrning. Den horisontella styrning som i vardagstal benämns som 
samverkan brukar även kallas för interaktiv samhällsstyrning (governance) 
(Montin & Hedlund, 2009; Osborne, 2010). Medan den vertikala styrning-
en brukar diskuteras som flernivåstyrning (multi-level governance) (Marks 
1993). En av de vanliga orsakerna till att interorganisatoriska relationer upprät-
tas är att organisationer saknar någon form av resurser som gör det intressant 
att samverka (Oliver, 1990). Det gör att den centrala situationen för aktörer 
handlar om att komma överens om vad de ska samverka om, det vill säga vad 
som är syftet, på vilket sätt det ska gå till och med vilka insatser från var och en. 
När flera autonoma aktörer samverkar är också osäkerheten stor var gränsen 
går för olika aktörers ansvar (Stoker, 1998). 
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Hur samverkan kan organiseras beror på förutsättningarna för samverkan 
och på vilket sätt de olika aktörerna besvarar dessa frågor. Formen för samver-
kan sker oftast i någon form av nätverk (Klijn, 2010). I vilken grad samverkan 
är frivillig eller formell har också betydelse. Nätverk eller samarbeten kan vara 
självinitierade av de som ingår i nätverket, men har de ett specifikt syfte upprät-
tas det med ett uppdrag, vilket ofta är fallet i offentlig sektor. Det innebär såle-
des att samverkan i hög grad kännetecknas av samarbete över organisatoriska 
gränser för att hantera komplexiteten i de frågor som måste lösas gemensamt 
(Torfing & Triantafillou, 2013), inte minst vid oväntade händelser och kriser 
blir det påtagligt.

När det kommer till flernivåstyrning handlar det inte enbart om att utveck-
la former för att styra samverkansinsatser (Hooghe  Marks, 2003). Flernivå-
styrningen är ett vidare arrangemang där en eller flera offentliga organisationer 
ingår i en vertikal beslutsprocess, ofta organiserad i en tydliggjord styrkedja. 
Det kan handla om att effektuera politiska beslut eller att löpande hantera ny 
information ofta på ett enhetligt vis (Ansell& Gash, 2008). Med pandemin ska 
man därtill plötsligt och på kort varsel bli beroende av andra organisationer för 
att genomföra sitt uppdrag. Det kan som i studerat fall handla om att hålla sig 
löpande informerad kring riktlinjer och rekommendationer för att lokalt för-
hindra smittspridning, samordna inköp av skyddsutrustning eller bidra till att 
olika restriktioner efterlevs på lokal nivå. Flernivåstyrning innebär således inte 
enbart en mångfald av aktörsperspektiv, utan sker också med olika kontextuell 
förståelse och siktdjup. 

Kriskommunikation
I en kris hotas grundläggande värden för ett samhälle eller en organisation. Be-
slut måste fattas under stark tidspress i en situation som präglas av osäkerhet. 
För att hantera krisen blir kriskommunikation ett centralt verktyg för alla orga-
nisationer, men för myndigheter har den en dubbel funktion. I en samhällskris 
ska myndigheters kriskommunikation hjälpa samhället och dess aktörer att kla-
ra av krisen, framförallt tillgodose medborgarnas informationsbehov så att de 
vet vad som pågår och kan ta beslut för att skydda sig själva och sina närmaste 
(Odén, Djerf-Pierre, Ghersetti & Johansson, 2016). Men krisen innebär också 
påfrestningar för den egna organisationen och om den inte hanteras rätt kan 
samhällskrisen utvecklas till en organisationskris, där anseende och förtroende 
för organisationen rubbas, både internt och externt (Vigsø, 2016). 
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Kritiskt för den externa kriskommunikationen är att nå ut snabbt, till olika 
målgrupper med information som är relevant och upplevs som användbar. Till 
att börja med måste man veta vilka informationsvägar människor använder för 
att informera sig, men budskapet måste upplevas som viktigt, vara begripligt 
och inte minst måste det vara tydligt exakt vad man förväntas göra för att skyd-
da sig (Sellnow, Johansson, Lane & Sellnow, 2019). De återkommande råden 
att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdom som nått hela 
Sverige under pandemin via presskonferenser och alla möjliga kanaler kan väl 
anses väl uppfylla de kraven i dessa avseenden. 

Kritiska moment för den interna kriskommunikationen är att säkerställa att 
information sprids både uppåt och nedåt i organisationen. Risken finns alltid 
att negativ och kritisk information inte når ledningen och kunskapen om vad 
som faktiskt sker i organisationen blir bristfällig. En annan risk är att den inter-
na kommunikationen underskattas, till förmån för den externa. Ett hårt me-
dietryck kan uppfattas som det största hotet och prioriteras därför till förmån 
för intern kommunikation. Medvetenheten måste också finnas i att den exter-
na kommunikationen får påverkan internt, då medarbetarna ju tar del av det 
som kommuniceras i medierna och på olika sociala medieplattformar. Gränsen 
mellan intern och extern kommunikation är i praktiken ofta flytande (Heide & 
Simonsson, 2016). I en samhällskris som Covid-19, där information sprids på 
alla nivåer i samhället blir komplexiteten ofta påtaglig på ett annat sätt. Informa-
tion som sprids nationellt, från Folkhälsomyndigheten och regering når direkt 
ut till alla – chefer på olika nivåer, anställda och medborgare. Men beslut om 
implementering och lokal anpassning kan ta tid, vilket gör att mycket tid kan gå 
åt till att hantera att information och beslut inte är samstämmiga. 

Organisatoriskt lärande
Lärande kan i sin enklaste form beskrivas som den process varigenom indivi-
der eller organisationer tar till sig ny kunskap som sedan gör att de ändrar sin 
praktik. Redan Argyris & Schön (1978) betonade att en viktig förutsättning för 
organisatoriskt lärande är att individer lär. Samtidigt säger de att det inte är sä-
kert att en organisation lär bara för att individerna lär. Organisatoriskt lärande 
förutsätter att individers lärande påverkar organisationens kapacitetsbyggande, 
i form av gemensamma föreställningar, rutiner, värderingar och kultur. Organi-
satoriskt lärande resulterar på så sätt i kollektiva förståelseformer, värderingar 
och handlingsmönster som utvecklas och delas av chefer och medarbetare. 
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Lärande pågår ständigt, men generellt kan man säga att ju mer instabil om-
världen är, desto större är behovet att lära, både för individer och organisatio-
ner. Olika organisationer lär också på olika sätt. Exempelvis har det noterats i 
flertalet studier att etablerade, byråkratiska och regelstyrda organisationer med 
relativt stabil omvärld tenderar att vara bra på att förfina och förbättra rådande 
processer och arbetssätt. Verksamheter som verkar i en mer dynamisk omvärld 
har lättare för att testa nytt, men är samtidigt oftast inte intresserade av syste-
matiskt förändringsarbete. Oavsett är det viktigt för organisationer att de har 
en förmåga att lära, lära av och lära om baserat på vidtagna beslut, åtgärder och 
gjorda erfarenheter. 

Kris och oväntade händelser kan utgöra ett utmärkt lärtillfälle för en orga-
nisation. Därmed inte sagt att detta är en enkel övning, kris kan nämligen göra 
verksamheten närsynt (Levinthal & March, 1993), det vill säga att den egna 
verksamheten gynnas på bekostnad av andra, kort sikt premieras framför lång 
sikt samt en benägenhet att inte beakta egna misslyckanden i ivern att ta itu 
med uppkomna problem. Det är viktigt att skapa helhetssyn och samla gjorda 
lärdomar, inte minst en viktig uppgift för ledningsgrupper och staber (Cregård, 
Berntson & Tengblad, 2018).

Enligt teorier kring organisatoriskt lärande krävs det någon form av av-
vikelse för att lärande ska kunna komma till stånd. Det kan handla om att en 
rutin visar sig inte fungera, att de investeringar som gjorts inte ger den vän-
tade avkastningen eller att en stark kritik väcks mot verksamheten. En sådan 
avvikelse kan trigga igång ett lärande eftersom det uppstår en situation där ett 
nytänkande och omprövande krävs (March, 1991). Avvikelsen måste emel-
lertid inte vara av extern karaktär, utan kan också vara något som så att säga 
organiseras fram. Det kan ske genom att det inrättas utvecklingsprojekt med 
syfte att generera avvikelser genom att alternativ tas fram. Ett inbyggt motsats-
förhållande har emellertid beskrivits mellan att utnyttja effektiviteten i befintlig 
organisation och att satsa resurser på utveckling. Det har konceptualiserats som 
motsättningen mellan å ena sidan att exploatera, det vill säga att acceptera och 
förfina det nuvarande genom att reducera avvikelser från existerande rutiner, 
standards och normer och å andra sidan att upptäcka, det vill säga att debattera 
och ifrågasätta befintliga arbetssätt och snarare öka avvikelsen från befintliga 
rutiner, standards och normer (March, 1991).

I praktiken måsta alla organisationer uppvisa förmåga till produktivitet och 
förmåga till omställning. Det handlar inte om antingen eller utan om både och. 
Organisationer måste skapa stabila förutsättningar som kan ligga till grund för 
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utvecklande av arbetsprocesser, vilket i sin tur bygger på situationsspecifik kun-
skap. De måste emellertid också kunna ompröva och förändra sin verksamhet, 
vilket istället förutsätter en bredd i kunskapsbasen. Resonemanget visar vikten 
av att uppmärksamma relationen mellan vardagspraktik och utveckling.
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pandemin

Kort om Stenungsunds kommun och pandemins lokala förlopp
Till stor del har svenska kommuner följt nationella och regionala smittskydds-
regler och därmed reagerat på liknande sätt på pandemin. Samtidigt ser vi lokala 
nyanser i olika kommuners arbete som kan förklaras både av hur kommunerna 
är organiserade, styrs och leds, men också av faktorer som deras storlek, demo-
grafi, geografi, näringslivsstruktur och hur och när smittan nådde kommunen. 
Vi börjar därför redogörelsen av Stenungsunds arbete under pandemin med en 
kort beskrivning av de lokala förutsättningarna. 

Stenungsunds kommun är en förhållandevis liten kommun med 27 000 in-
vånare. Kommunen har starka kopplingar till Kungälv och Göteborg som ar-
betsmarknad och bostadsort betraktad, men är i lika hög grad orienterad mot 
övriga kommuner i södra Bohuslän. Arbetskraften i kommunen, ca 14 000, blir 
till nästan lika delar tillgodosedd av kommunens egna invånare, som av inpend-
ling från andra kommuner, samtidigt som drygt 7 000 av dess invånare pendlar 
ut ur kommunen till sina arbeten (SCB). Demografiskt sett har kommunen en 
ökande befolkningstrend och en majoritet av invånarna  (88,5 %) är födda i 
Sverige. Kommunen har marginellt lägre andel som är 65 år eller äldre jämfört 
med rikets medelvärde (19,9 % / 20,1 %) och arbetslösheten i kommunen är 
cirka 5 % vilket är knappt hälften av riksgenomsnittet.

Kommunen har cirka 2  400 anställda varav 114 är chefer. Förvaltningen 
består av kommundirektören och de fyra sektorerna utbildning, socialtjänst, 
samhällsbyggnad och stödfunktioner. Sektor utbildning har flest anställda med 
cirka 1 200 anställda. Kommunen har 13 förskolor i egen regi, 13 grundskolor, 
3 äldreboenden samt 10 särskilda boenden inom ramen för funktionshinder-
verksamheten. Kommunen har även ett gymnasium. År 2020 uppgick kommu-
nens omsättning till 2 112,4 mnkr. 

Den politiska organisationen utgår från kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktige har inrättat fyra fasta beredningar vars uppdrag är att formulera den 
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politiska viljeinriktningen, bereda politiska framtidsfrågor samt ta fram inrikt-
ningsmål för debatt och beslut i kommunfullmäktige. De fyra fasta beredning-
arna är beredningen för miljö och fysisk planering, demokratiberedningen, 
ekonomi/personalberedningen samt välfärdsberedningen. Kommunstyrelsen 
är kommunens enda verksamhetsnämnd. Under kommunstyrelsen sorterar all-
männa utskottet och välfärdsutskottet. I kommunen finns också fyra nämnder: 
sociala myndighetsnämnden, tekniska myndighetsnämnden, valnämnden och 
överförmyndarnämnden. Den styrande politiska ledningen består av en koali-
tion mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Stenungsundspartiet, Center-
partiet och Miljöpartiet. Under kommunstyrelsen finns tre rådgivande organ: 
folkhälsorådet, rådet för funktionshindrade och pensionärsrådet. Till detta har 
kommunen två helägda bolag: Stenungsundshem AB och Stenungsund energi 
och miljö AB och är delägare i fyra bolag som ägs av kommunen tillsammans 
med olika närliggande kommuner. SOLTAK AB som tillhandahåller stöd- och 
servicetjänster inom ekonomi, HR och IT till ägarkommunerna Stenungssund,  
Lilla Edet, Tjörn, och Kungälv är ett exempel på ett av de delägda bolagen. 
Kommunen är vidare en av 13 medlemskommuner i Göteborgsregionen (GR) 
och samarbetar också med kommunalförbundet Fyrbodal i vissa frågor.

Smittspridningen var under pandemins första fas förhållandevis låg i Ste-
nungsunds kommun. Den 5 mars 2020 informerade kommunstyrelseordfö-
rande Bo Pettersson (S) under ett möte med Stenungssunds kommunfullmäk-
tige om kommunens första konstaterade covid-19 fall, där ett hushåll med en 
smittad sattes i karantän efter en skidresa i Italien. Sedan dess har kommunen 
fram till vecka 18 2021 haft totalt 1 070 konstaterade covid-19 fall per 10 000 
invånare, vilket placerar kommunen på 50:e plats vad gäller smittspridning i 
Sverige och på 9:e plats i Västra Götaland. Som jämförelse kan nämnas att mot-
svarande siffra i Göteborg varit 11,451 konstaterade fall per 10 000 invånare 
och i Tanums kommun 781 konstaterade fall per 10 000 invånare (Folkhäl-
somyndigheten). I Stenungsunds kommun har 10 personer avlidit i sviterna av 
covid-19 vilket kan jämföras med 803 i Göteborg och 13 i Tanums kommun 
(v.18 2021). Totalt sett har Stenungsunds kommun både som ort och organisa-
tion därmed drabbats förhållandevis lindrigt av covid-19.

Pandemins olika faser och kommunens krisberedskap
Det insamlade materialet ger en beskrivning av krisarbetet i Stenungsunds kom-
mun som både proaktivt och kontrollerat, men för den skull inte utan inslag av 
att också reagera på oväntade händelser. Smittspridningen har som framgår av 
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ovanstående beskrivning varit relativt långsam och krisens förlopp på det hela 
taget odramatiskt jämfört med hur det varit för andra kommuner som fick in 
smitta tidigt på äldreboenden eller stora utbrott på skolor eller arbetsplatser. 
Det har gjort att det i Stenungsund överlag funnits tid att fatta övervägda och 
samstämmiga beslut, trots att läget ibland så klart varit pressat, särskilt i pande-
mins inledande fas då kunskapen om det nya viruset var låg och oron stor hos 
såväl medarbetare som brukare. 

På ett övergripande plan bedömer vi att vi klarat hanteringen av pandemin 
bra. Vi hade lindrig påverkan under våren och först under hösten och efter 
årsskskiftet har vi haft en hög smittspridning. Då hade vi redan rutiner på 
plats och vi har följt dessa. (Självvärdering, Krisledning)

Stenungsunds kommun startade ett centralt krisledningsarbete i mars 2020 
med veckovisa koordineringsmöten. Krisledningen bestod inledningsvis av 
kommunens ordinarie ledningsgrupp samt kommunens kris- och säkerhets-
amordnare. Parallellt med att den centrala krisledningen aktiverades startade 
också krisarbetet på sektorsnivå. Detta mötesarbete var inledningsvis intensivt 
och stabiliserades sedan till att också det bedrivas i form av veckovisa möten. 

Vi fick tidigt en uppfattning kring äldreboenden och att det kunde gå riktigt 
illa. Vi bestämde att vi i ledningsgruppen skulle vara en krisledning och var 
tidiga med att stänga boenden. Det hände mycket på några dagar och det 
känns som att det förändrades från timme till timme. I början samlades vi 
varje morgon klockan åtta och diskuterade hur vi skulle göra med rutiner och 
arbetssätt och kommunicera ut det. Vi jobbade dygnet runt i den inledande 
fasen. (Hearingprotokoll, Sektor Socialtjänst)

Det var inte på förhand givet vilka som skulle ingå i de olika krisledningarna, 
utan detta utvecklades efter hand. I beskrivningarna finns flera exempel på 
hur enskilda tjänstepersoners kompetens varit central för att möta den nya si-
tuationen och att nya personer och funktioner har fått roller i krisarbetet allt 
eftersom. Ett sådant exempel är sektor utbildning där elevhälsans medicinskt 
ledningsansvarig (MLA) kopplades in i krisarbetet först efter ett tag och då 
bidrog med värdefull förstärkning i arbetet med att kommunicera kring smitt-
skyddsåtgärder.
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Det övergripande pandemiarbetet har hela tiden varit inriktat mot att 
minska smittspridningen i samhället. Utgångspunkten har varit att följa Folk-
hälsomyndighetens och det regionala smittskyddets rekommendationer och 
i möjligaste mån undvika att göra lokala tolkningar eller prioriteringar. Inled-
ningsvis handlade krisarbetet i stor utsträckning om att hantera medarbetare 
och brukares oro för att bli smittade samt att planera för ett eventuellt stort 
personalbortfall. Kommunen var också tidig med att stänga sina boenden för 
besökare. Ganska snart kom arbetet även att omfatta åtgärder för att minska ris-
ken för smittspridning mer generellt, som att ställa om till distansarbete, stänga 
fler verksamheter, vidta fysiska åtgärder för att minska trängsel och använda 
skyddsutrustning i mötet med brukare. Just frågan om skyddsutrustning var 
enligt flera den mest utmanande att hantera. Dels därför att det fanns olika upp-
fattning om när, av vem och hur skyddsutrustning skulle användas, dels efter-
som det rådde stor brist på densamma. 

Principen för krishanteringen har genomgående varit att utgå från natio-
nella riktlinjer samt att följa linjen vid beslutsfattande och att försöka att inte ta 
förhastade beslut, vilket återkommande beskrivs som att ”sova på saken”. Dessa 
strategier lyfts av flera också fram som krisarbetets främsta styrkor:

Det är bra att kommunen har hållit fast och varit konsekvent i linjen att följa 
statliga och regionala myndigheters rekommendationer och sedan anpassat 
dessa till en lokal kontext. Ger tydlighet, förutsägbarhet och styrka. Bra att 
beslut har fått ta tid – funnits en öppenhet om detta och varför det tar tid. 
(Självvärdering, Sektor stödfunktioner)

Beredskapen i krisens inledande fas upplevs överlag ha varit tillfredsställande. 
En större civil beredskapsövning hade genomförts i februari 2020 och erfaren-
heter från denna visade sig viktiga och bidrog till att man snabbt kom igång 
med krisarbetet, både på kommunledningsnivå och i sektorerna. Flera pekar 
även på att erfarenheter av att hantera tidigare kriser, som de tågolyckor som 
drabbat Stenungsund, var viktiga utgångspunkter för hur arbetet med pan-
demin skedde inledningsvis. Exempelvis fanns det en kollektiv kunskap från 
dessa kriser att det är klokt att agera tydligt, snabbt och strukturerat så tidigt 
som möjligt, samt att det är viktigt att hela tiden försöka kommunicera på ett 
samstämmigt sätt.
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Vi hade tur och bra timing i och med att kommunen drog igång sitt arbete 
med totalförsvaret bara någon vecka innan pandemin. Vi blev inte så yrvak-
na. (Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)

Vad gäller bemanningsplanering så fanns det enligt sektorerna relativt god be-
redskap att arbeta med dessa frågor. MSBs mallar för kontinuitetsplanering 
användes och förenklades efter hand. Vad gäller basala hygienrutiner och att 
snabbt skärpa personalens förmåga att agera utifrån dessa upplevs också be-
redskapen ha varit relativt god. Befintliga föreskrifter och utbildningsmaterial 
om hur man hanterar andra typer av virus kunde användas för att påminna och 
snabbutbilda personalen. Samtidigt fanns också en stor osäkerhet och brist på 
kunskap om det nya viruset, vilket gjorde att riktlinjer ändrades efter hand. Vi-
dare fanns det en relativt hög digital kompetens i flera delar av organisationen, 
vilket flera lyfter fram som lyckosamt och värdefullt både när elever skulle un-
dervisas på distans och kontorsarbete i större utsträckning skulle ske hemifrån.

Det är också värt att notera att pandemin påverkade olika sektorer och verk-
samheter i olika hög grad, på olika sätt och vid olika tidpunkter, vilket gör att 
alla har sin specifika upplevelse av pandemin. För gymnasieskolan har över-
gången till distansutbildning inneburit ett enormt omställningsarbete och för 
äldreomsorgen har brukarnas liv stått på spel, medan andra sektorer främst har 
behövt lägga om verksamheten till distansarbete, men i övrigt arbetat vidare 
med sina ordinarie uppdrag.  

Vår sektor har påverkats lite. Vi har och har haft en hög arbetsbelastning i 
våra ordinarie processer. Vi har haft massor att göra som inte har med pan-
demin att göra. (Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)

Fasen som följde efter vårens initiala krisarbete beskrivs överlag som lugnare. 
Arbetet har funnit sina former, kunskapen om viruset är större och oron min-
dre. Utmaningen är nu snarare att orka hålla i. Få kunde inledningsvis föreställa 
sig att pandemin skulle pågå under så lång tid och kämparandan som fanns i 
början börjar falna. Många har arbetat hårt under en lång tid och känner oro för 
om energin ska räcka till en tredje våg. Det har inte minst varit ansträngande att 
arbeta med skyddsutrustning och tidsödande hygienrutiner, särskilt inom äld-
reomsorgen, men också inom andra yrkesgrupper. Vidare börjar de som ”bara” 
arbetat hemifrån känna av de negativa konsekvenserna av att inte kunna vara 
fysiskt på sin arbetsplats, inte minst sett ur ett socialt perspektiv. En gemensam 
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lärdom som börjar ta form är därmed att det vid nästa pandemi eller annan 
mer långdragen samhällskris är viktigt att tidigt säkra att krisorganisationen är 
robust även över tid. 

Vi har lärt oss mycket och det har varit en brist i uthållighetsperspektivet. 
Det finns en risk när det gäller nyckelpersoner. Vi har jobbat enormt mycket, 
från 60–80 timmar i veckan och det känner man av nu. Nu vet vi hur vi ska 
agera vid en tredje våg och kommer att använda det vi byggt upp med rutiner 
och riktlinjer och skyddsutrustning. Det finns en oro för personalen och det 
finns en frustration att behöva använda skyddsutrustning. (Hearingproto-
koll, Sektor Socialtjänst)

Flera har också börjar resonera kring pandemins effekter mer långsiktigt, kring 
att det finns olika former av ”skulder”, eller långsiktiga, negativa effekter av pan-
demin som kommer behöva hanteras. Det handlar dels om service som inte 
genomförts, exempelvis vad gäller miljötillsyn, dels om sociala effekter i form 
av ohälsa, social oro, arbetslöshet eller försämrade skolresultat. De mer långsik-
tiga effekterna upplevs av förklarliga skäl som mer utmanande. Dels därför att 
omfattningen ofta är okänd, dels därför att de bara delvis ligger inom kommu-
nens rådighet.

Strävan efter centrala beslut och behov av samordning mellan 
sektorerna
Stenungsunds kommun är som vi beskrivit i inledningen en förhållandevis li-
ten kommun och kännedomen om varandras verksamheter är stor inom led-
ningen. Sektorchefer ingår i kommunledningen och beslutnivåerna mellan 
högsta ledningen och första linjens chefer är få. Det är därmed relativt lätt att 
styra kommunorganisationen på ett samlat och enhetligt sätt. När upplevelsen 
kom  att kommunen stod inför en pandemi var förutsättningarna därför goda 
att lyfta frågor som krävde samordning eller tydliga beslut upp i organisationen 
så att gemensamma beslut kunde fattas direkt i kommunledningen eller i berör-
da sektorsledningar. 

Denna vana att arbeta i linjen och vid upplevd osäkerhet menar flera har 
varit en av de främsta framgångsfaktorerna i arbetet med pandemin eftersom 
beslut togs centralt och i linjen istället för att varje enhet fattade egna beslut. Ett 
ofta förekommande argument för varför det har varit viktigt att arbeta i linjen 
är att det är ett sätt att skapa trygghet för första linjens chefer. 
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Att hålla i linjen är ett skydd för rektorerna som blivit klämda mellan per-
sonal och föräldrar. Att de kunde hänvisa till någon annan. Att de inte ska 
börja ta beslut på varje enhet. (Hearingprotokoll, Sektor Utbildning)

Samtidigt visar självvärderingarna såväl som hearingarna och intervjuerna att 
det ibland varit svårt att hålla sig till linjen och gemensamt fattade beslut och 
förhållningsregler. Flera vittnar om att linjevägen ibland blivit alltför långsam 
i krisarbetet, att viktiga beslut har dröjt och att detta har skapat frustration. 
Trycket har av förklarliga skäl varit högt från oroliga medarbetare och brukare 
vilket gjort att snabba beslut ibland har behövts. Det finns också flera exempel 
på ett mer pragmatiskt förhållningssätt där beslut de facto har fattats utanför 
eller rent av i strid med linjens gemensamma policyuppfattning i specifika frå-
gor, vilket också ledningen varit medveten om och accepterat. Vidare pekar fle-
ra på att kommunens verksamheter har olika förutsättningar, och att generella 
policybeslut ibland varit svåra tillämpa utan anpassning. Detta rör framförallt 
frågor relaterade till skyddsutrustning och hem- och distansarbete. 

I en tillitsbaserad organisation behöver man tillåta att gå vid sidan av linjen 
ibland. Grundfilosofin är att hålla linjen och det har vi tid med i normaltill-
stånd. Vi kände att vi behöver snabba upp processen för att få ut information 
och lugna. Alla beslut passar inte för alla nivåer i skolan. (Hearingprotokoll, 
Nösnäsgymnasiet)

Rent konkret innebär ambitionen att följa linjen att mycket av samordningen 
relaterad till pandemin har skett mellan sektorscheferna på de centrala krisled-
ningsmötena och där mynnat ut i beslut om gemensamma principer och för-
hållningssätt. Detta lyfts fram som en bidragande faktor till att det inte skett allt 
för mycket missförstånd eller rykten.

Samordning har behövts i en rad frågor, vilket inneburit en stor arbetsbe-
lastning på kommunens högre chefer. Flera av cheferna anser därför att det 
kanske hade varit klokt att i ett tidigt skede avlasta ledningsgrupperna med nå-
gon form av pandemisamordnare eller en särskild pandemigrupp med uppgift 
att ta tag i och lösa olika samverkansfrågor relaterade till pandemin. En sådan 
grupp kan tänkas underlättat för såväl den externa som interna kommunikatio-
nen och möjliggjort för effektivare och snabbare hantering i alla led vid beslut. 
Samtidigt belysa risken för att en särskild pandemigrupp skulle kunnat bli allt 
för solitär och ge upphov till missförstånd eller otydligheter.
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Kommun- och sektorledningarnas ambition har hela tiden varit att ta per-
sonalens oro på allvar och skapa en trygg arbetsmiljö samtidigt som kommu-
nens uppdrag gentemot brukare och medborgare fullföljs. För att klara detta 
har samverkan med fackliga organisationer varit viktig och intensiv. Den fack-
liga samverkan beskrivs av de flesta som värdefull, respektfull och konstruktiv, 
även om man inte alltid tyckt lika.  

Den kontinuerliga kontakten och avstämningen med fackliga organisationer 
i SSG för lägesbild och viktig dialog om behov och utvecklingsområden från 
medarbetarperspektiv har varit en styrka. SSG har fungerat som både väck-
arklocka och stöd i arbetet. (Självvärdering, Sektor Utbildning)

Den fråga som varit mest utmanande är vad som skulle gälla kring skyddsut-
rustning. Kring denna upplevdes det finnas stort tolkningsutrymme, olika 
personalgrupper och fackliga företrädare ställde olika krav och riktlinjer och 
rekommendationer från såväl nationella som regionala myndigheter ändrades 
allt eftersom. Dessutom fattade grannkommuner andra beslut än Stenung-
sunds kommun, vilket ytterligare bidrog till osäkerhet kring vad som är lämp-
liga beslut.

Tidvis har det varit svåra samtal med facken om skyddsutrustning och 
hantering av egentester. Gällande egentester har facket Vision skriftligen 
hotat med skyddsstopp och åtgärder har vidtagits. (Självvärdering, Sektor 
Stödfunktioner)

En annan åtgärd som krävt samordning mellan sektorerna var att undersöka 
vad som händer om många i personalen skulle bli sjuka samtidigt och göra pla-
ner för hur verksamheten ska kunna fortgå trots stort personalbortfall. Själva 
planeringsarbetet upplever de flesta ha varit framgångsrikt, och man har trots 
krångliga mallar lyckats skapa någon form av beredskapsplan för rutinerna vid 
omfattande sjukdom i personalen. 

Vi analyserade samhällskritiska funktioner och det fanns en oro för beman-
ning. Vi plockade fram listor med folk som kunde bli kommenderade att job-
ba på ett äldreboende. Det var fler verksamheter som har samhällskritiska 
funktioner än man tror. (Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)
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Stenungsunds kommun har dock aldrig fått ett omfattande personalbortfall 
och behövt flytta personal mellan verksamheter. Alldeles i början steg sjukta-
len något, men sedan har de stabiliserats.  Istället är det flera respondenter som 
funderar på om åtgärderna i kontinuitetsplanerna egentligen hade fungerat i 
praktiken. Exempelvis lyfter flera fram att det är en sak att få tag på personer 
som kan arbeta, men att det nog skulle varit svårt att utbilda och introducera 
dessa eftersom det vid omfattande sjukdom rimligtvis hade saknats kapacitet 
ute i verksamheterna att introducera många nya kollegor. 

Trots kontinuitetsplanering i teorin är frågan om det skulle funkat i prakti-
ken, om mottagningsförmågan i verksamheten, på respektive enhet var förbe-
redd. (Självvärdering, Krisledning)

En annan viktig skyddsåtgärd som vidtogs var att låta de medarbetare som kan 
arbeta hemifrån bedriva sitt arbete på distans. I början av pandemin fanns ingen 
tydlig samordning kring detta inom kommunen och olika sektorer och verk-
samheter gjorde varierande bedömningar. Kommunledningens inställning var 
också inledningsvis att medarbetare och framförallt chefer av olika skäl skulle 
vara på plats, men i takt med att smittspridningen ökade i samhället formu-
lerades direktiven om till att ”alla som har arbetsuppgifter som kan skötas på 
distans ska arbeta hemifrån!” Flera tycker inte att frågan om hemarbete varit 
särskilt komplicerad. Samtidigt är det andra som lyfter fram att otydligheten 
skapat frustration och diskussioner om vad som rättvist och lämpligt.

En sektor som av naturliga skäl har haft stort behov av att samverka med an-
dra sektorer är sektor stödfunktioner, som både ansvarar för servicefunktioner 
som lokalvård och måltidservice, och även är beställare i frågor som rör kom-
mungemensamma IT-lösningar och IT-infrastruktur. Dessutom ansvarar sek-
torn för att samordna kommunen och stödja sektorer i digitaliseringsarbetet. 
Överlag upplevs samverkan mellan sektor stödfunktioner och andra sektorer 
ha fungerat väl, men det har också funnits utmaningar i arbetet. Ett exempel 
där det blev tydligt att det är viktigt med samordning mellan sektorerna är när 
olika personalgrupper från olika sektorer eller med olika huvudmän arbetar i 
samma lokaler, som i skolmatsalarna. I dessa hade måltidspersonal och skolans 
personal fått information av olika slag och olika snabbt, men också motstridiga 
förhållningsregler kring skyddsutrustning, vilket ledde till slitningar. Liknande 
samordningsproblem vittnas om i relationen till Samhall som ansvarar för delar 
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av lokalvården i skolan och där Samhall och Stenungsunds kommun beslutat 
om olika förhållningsregler kring munskydd.

Vi var inte samspelta inledningsvis och fick konfliktsituationer på plats om 
hur saker skulle hanteras i lokaler som vi delade eftersom måltidspersonalen 
och skolans personal hade fått olika information. Vi på stödfunktioner var 
snabba ut med information till vår personal, men det tog tid innan informa-
tionen kom ut till lärarna. (Hearingprotokoll, Sektor Stödfunktioner)

Samspel mellan politik och tjänstemän
Sammantaget beskrivs samspelet mellan politik och förvaltning ha fungerat 
mycket bra under hanteringen av pandemin. Sektorerna förklarar att de har lagt 
ned tid på att finnas tillgängliga för politiken. Politiken uppges hela tiden varit 
välinformerad av sektorerna och kommunstyrelseordförande har deltagit vid 
särskilda möten tillsammans med kommunen, Länsstyrelsen och Smittskydd 
vid tillfället under våren som Stenungsund hade högst smittspridning inom re-
gionen. I och med KSO:s deltagande har hela kommunstyrelsepresidiet blivit 
informerade den vägen. Närheten till politiken lyfts i självvärderingarna fram 
som en fördel, i en av självvärderingarna används uttrycket ovärderlig vid en be-
skrivning av närheten till kommunstyrelseordförande som uppges ha varit mån 
om att ta reda på hur verksamheterna har det. Närheten mellan sektorerna och 
politiken beskrivs ha möjliggjort och underlättat för politiken att snabbt kunna 
agera och fatta beslut när det har krävts. Detta kan exemplifieras med att beslut 
angående att stänga verksamheter eller besöksförbud inom socialtjänsten togs 
redan innan regeringen meddelat några sådana nationella rekommendationer. 
Samtidigt lyfts det att kommunledningen har tagit sig tid för att tolka de statliga 
och regionala rekommendationerna och att deras beslut därför upplevts som 
väl genomarbetade. Flera av förvaltningarna menar att politiken redan innan 
pandemin hade ett gott förtroende för förvaltningarnas kapacitet att möta kris-
situationer.

Politiken hade redan tidigare stort förtroende för förvaltningens agerande i 
krissituationer. (Självvärdering, Krisledning)

Socialtjänsten betonar att politiken, kommunledningen och kommundirektö-
ren hade dagliga kontakter som präglades av en öppenhet och transparens med 
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ett nära ledarskap som varit ledord hela linjevägen. Den uppfattningen som ges 
av sektor socialtjänst är att den trygghet som politikerna visar delvis beror på 
att sektorn är noggran i den kontinuerliga dialogen med politiken med att vara 
öppna med vad de gör, även gällande snedsteg. I sektor socialtjänst belyses det 
att kommunen även innan pandemin arbetat med värden såsom transparens 
och prestigelöshet, vilket beskrivs som en framgångsfaktor.

 Vi har varit transparenta och i början var det daglig information. De har 
stått bakom besluten vi fattat och vi har fört en kontinuerlig dialog. (Hea-
ringprotokoll, Sektor Socialtjänst)

Jag tror att de har jobbat mycket med det i kommunen, men jag har bara 
varit här i två och ett halvt år. Men att försöka skapa den här transparensen 
och prestigelösheten. (Intervjureferat, respondent, C)    

Sammantaget framställs politiken övergripande som närvarande med en ambi-
tion att möta och hjälpa verksamheterna. Sektorerna har löpande under pande-
mins gång informerat politiken kring det aktuella covid läget och dess effekter 
på verksamheterna.

Det har gungat hela året och vi har kunnat stämma av innan det skenar iväg. 
(Hearingprotokoll, Sektor Utbildning)

Den veckovisa rutinen under våren samt från oktober har bland annat byggt 
på att sektorerna samlar in information på måndagen för att under tisdagen 
följa Länsstyrelsens konferens med alla 49 kommuner där den gemensamma 
lägesbilden presenteras. Därefter sammanträder kommunledningen och varje 
chef rapporterar aktuell status inom sitt ansvarsområde. Kommundirektören 
sammanställer informationen i en Powerpoint som på onsdagen presenteras 
för kommunstyrelsens presidium.  Kommundirektören har också en särskild 
punkt vid kommunstyrelsens sammanträden som bygger på den aktuella infor-
mationssammanställningen. Kommunstyrelseordföranden använder sig i sin 
tur av informationen vid kommunfullmäktige. På det här sätter beskrivs hela 
politiken ständigt varit uppdaterad.

Bilden som ges är att det varit en sammanhållen politik som tillsammans 
med sektorerna mött pandemin. Någon vilja att profilera partiet eller sin poli-
tik har det inte getts utrymme till i krishanteringen. Politiken har förmedlat en 
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känsla av att vara samstämmiga vilket bidragit till uppfattningen om en stabil 
politik och enighet i att följa restriktionerna. 

Det har varit samstämmigt och de har inte försökt att göra partipolitik, man 
har tydliggjort från politiken att det inte är okej. (Hearingprotokoll, Sektor 
Socialtjänst)

Genom att sektor stödfunktioner säkerställt att de politiska instanserna har 
kunnat sammanträda på distans har de politiska beslutsprocesserna fungerat 
även under pandemin.

Kommunikation och media
På samma vis som basala hygienrutiner är viktig inom omsorgen, är basal 
kommunikation viktig för att få ledningsorganisationen att upplevas trygg i 
sitt handhavande. Stenungsunds kommun lyfter fram kommunikationen som 
en av de viktigaste insatserna under pandeminhanteringen som ställt krav på 
konternuelig kommunikation med medarbetare brukare och personal såväl 
som vårdhandshavare, anhöriga, invånare, fackliga organisationer och media. 
Kommunikatörer belys haft en central roll för en lyckad pandemihantering där 
många olika parter är inblandade och allt sker extra fort. På ett övergripande 
plan uppges kommunikationen förbättras i takt med erfenheterna och kunska-
perna om disitansledarskap och kriskommunikation ökat. 

Att kommunledningen tidigt skapade strukturer för möten och dialoger så-
väl internt som externt förklaras som en styrka i arbetet. Sektorsledningen har 
träffats varje vecka där information och hantering av nya regler och rekommen-
dationer från de regionala och statliga myndigheter diskuterats. Den informa-
tion som lämnas övergripande av kommunledningen bevakas för att säkerstäl-
la så den information som sektorerna eller verksamheterna lämnar inte redan 
lämnats ut. Det uppmärksammas lyckosamt att kommunikatör, personalkon-
sult och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt under senhösten även 
medicinskt ledningansvarig (MLA) funnits närvande vid samtliga sektorsled-
ningsmöten vad gäller sektor utbildning.

Inledningsvis fyllde de olika kommunikationsinstserna en viktigt funktion 
genom att stilla den oro som med hjälp av den övergripande strategin med en 
enhetlig kommunikation baserat på säkra källor för att unvika egna tolkningar. 
Kommunen har därför nogrannt hänvisat till de regionala och statliga rekom-
mendationerna och riktlinjerna vilket förklarats ha varit en trygghet som un-
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derlättat för första linjens chefer i kommunikationen med sina medarbetare, 
vårdanshavare/anhöriga och de fackliga organisationerna. Genom gemnsam-
ma beslut och att sova på saken har risken minskats för att behöva korrigera 
information som kommunicerats ut.

Sova på saken för att inte behöva gå ut och korriger beslut eller information 
dirket. Detta har varit framgångsrikt (Sektor krisledning)

Informationen som kommit till kommunerna från myndigheterna och regio-
nen har ibland varit otydlig eller förändrats snabbt vilket ställt krav på en god 
kommunkation inom kommunen. Vilket medfört en utmaning i nå ut till kom-
munens vikarier med informationen.

Veckan efter kanske det kom ett annat direktiv. De här förändringarna att 
kommunicera ut dem var en utmaning (Hearing, Sektor Socialtjänst)

I pandemihanteringen lyfts det nära ledarskapet fram som en viktig faktor med 
täta avstämmningar mellan chefer och arbetsgrupper där aktuella frågor och 
oro kunnats fångas upp, vilket har haft en lugnande effket. I det initiala skedet 
var det många invånare som hörde av sig dirket till sektor socialtjänst med en 
oro kring dess arbetssätt, tillgången och användningen av skyddsutrustning. 
Sektorn har sedan fått in rutin på att lägga ut information till invånanre så snart 
någon ny information varit tillgänglig och löpande uppdaterat kring förändring 
av arbetsrutiner. När det förekom större förändringar så som besöksförbud på 
boenden kontakades de anhöriga via telefon. 

Enhetschefer är viktigt att stötta och de har känt en trygghet i att vi stöttade 
dem. Vi visade att vi står enade i detta…När vi stängde ett boende ringdes 
varje enskild anhörig upp. Vi har varit personliga hela vägen. Vi var oerhört 
transparenta (Hearing, Sektor Socialtjänst)

En pandemi-länk lades ut på både kommunens intrenät och hemsida där in-
formation till medarbetare respektive invånare konternueligt lagts upp. På 
intranätet har medarbetarna mottagit brev från kommunstyrelseordförande 
och kommundiktören. Inom skolan användes den redan etablerade digitala lär-
plattformen Unikum genom vilken kontakt med vårdnadshavare vanligen sker. 
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Kommunen använt sig av markeringar i golven för att ständigt påminna om att 
hålla avstånd samt ökad information via afficher och sociala medier.

Även om kommunikationsinsatserna upplevs fungerat via intranätet och 
andra kanaler så uppges det finnas utrymme för förbättring. Delvis har det 
saknats en tydlig struktur och plan för vissa sektorer rörande kommunika-
tionsarbetet där informationen på intranätet delvis upplevts som stundvis rö-
rig och otyldlig. Kommunikationen som gått ut till medarbetarna har ibland 
varit för sen och inte alltid upplevts som tillräcklig. Detta förklaras dels beror 
på att myndigheternas beslut krävt snabba insatser dels på att det funnits olika 
uppfattningar rörande vilken infomration som varit viktig att kommunicera, på 
vilket sätt och vart. 

Den största lärdomen är ju att nästa gång det kommer en pandemi då ska 
MLA vara med från början. Nästa gång behöver vi vara medvetna om vikten 
av att i detalj förklara någonting. Vara medveten om att allt man skriver kan 
tolkas på otroligt många sätt att kunna formulera sig kortfattat men tydligt. 
Den har dragits till sin spets (Intervjureferat, Respondent B)

I krisen uppmärksammades det att kommunikationsenheten som varit smalt 
bemannad blev hårt belastad. I sektor stödfunktion där fyra anställda kommu-
niköter arbetar lyfts det att annat kommunikationsstöd har fått stå tillbaka. Likt 
vårdskuld talas det här om en kommunikationsskuld. Skulden handlar om ar-
betsmiljö och att förväntansbilden glappar mellan olika verksamheter rörande 
hur vida pandemin är mot sitt slut. En lärdom som gjort är kommunikatörerna 
som stödfunktioner är beroende av andra funktioner där alla måste hjälpas åt 
att bidra. Ytterligare en lärdom är de behov av att tillängliggöra information på 
olika spårk för att säkerställa informationen når ut.

I Stenungsunds kommun har vi nog lärt oss att en kommunikatör kan inte 
göra allting. Vi är ett stöd, men vi är beroende av andra funktioner. Vi kan 
inte vara ansvariga för research, omvärldsbevakning, tolkning, samordning, 
projektledning, det håller inte heller. Alla måste vara med och bidra till det. 
Rent konkret så behoven av information på olika språk, det är ett ”wake up 
call”. (Intervjureferat, Respondent B)
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En lärdom inför kommande kriser är att direkt förstärka kommunikationsen-
heten och avsätta särskilda resurser för att hålla koll och samordna presskon-
ferenser. 

Pandemins kommunikationsarbetet synliggjorde de olika långa linjevägar-
na inom organisationen när det fattades övergripande beslut som sedan kom-
municerades ut olika snabbt i sektorerna.

Kommunikationen är avgörande viktig , både den interna och externa kom-
munikationen. Viktigt med samordnad kommunikation – linjen är olika 
lång och informationen riskerar därför att spridas olika snabbt. Kommu-
nikationen måste gå fort, i rätt ordning men självklart också vara saklig och 
korrekt. (Självvärdering, Stödfunktioner)

De olika linjevägarna medförde att informationen tillgängliggjordes olika 
snabbt för medarbetarna. Detta kan exemplifieras med att måltidspersonal som 
arbetar inom skolan fått information snabbare än pedagogerna i samma lokaler. 
Samtidigt betonas det varit en styka att kommunen agerat och kommunice-
rat i linjen eftersom det upplevs ha underlättat arbetet. En möjlig lösning som 
presenteras är att i ett tidigt skede ha en organisaion bestående av dedikera-
de personalresuser som hade en samordande roll för hanteringen av covid-19 
frågor vilket hade underlättat för kommunikationen såväl internt som externt 
och kunnat möjligöra effekivare hantering i alla led. En risk med att en särskild 
pandemigrupp belyses då den riskerar att bli allt för solitär och leda till missför-
stånd eller otydligheter.

När smittan började sprida sig i kommunen uppstod ett högt tryck från an-
höriga och vårdnadshavre som efterfrågade detaljerad information angågnde 
vart den konstaterade smittan fanns. Utmaningar möttes då i form av att hitta 
ett sätt att kommunicera som kunde lunga de oroliga utan att riskera patientse-
kretessen. 

De största kommunikativa balansgångarna med det var balansgången mel-
lan att ska vi bekräfta att smitta finns, men inte var eller hur, för att vi hade 
hela tiden patientsekretess att förhålla oss till. Det var balansgång som var 
under hela våren, framförallt när man började se det komma inom familjer 
och skolor, då blir ju folk helt galna (Intervjurespondent B)
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Likande frågor har uppstått i kontakten med media gällande vilken informa-
tion som kommunen kan lämna ut kopplat till antal smittade och vart. Infor-
mationen har skett med myndigheternas riktlinjer och rekommendationer som 
grund. Gällande kontakterna med media beskriv det ha fungerat där det över-
gripande inom kommunen funnits en tydlighet gällande vem som ska uttala sig 
i kommunens namn och den lokala tidningen beskriv ha varit varit behjälpliga 
med att gå ut med aktuell information när kommunen bett om det. 

Initialt ringde de dagligen och hörde om vi fått in smitta. Det har varit klas-
sisk mediarapportering. När något inte varit bra. Har en god relation ned 
media i kommunen och det har inte varit jättemycket negativt (Hearing, 
Sektor Socialtjänst)

Relationer till externa aktörer
Kommunens strategi med att betona vikten av att följa linjen kan ses i ljuset av 
att kommunen främst vänder sig inåt i organisationen, istället för att primärt 
söka efter samverkanspartners externt. Att organisationer sluter sig i krishan-
teringen för att kunna släcka sina egna bränder är inget unikt för Stenungsund 
utan ett fenomen som under pandemin setts såväl nationellt som internatio-
nellt.

I pandemin har Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket  Arbetsmil-
jöverket och andra myndigheter påverkat kommunen i stor utsträckning även 
om det snarare handlat om att anpassa kommunen och dess verksamhet i en-
lighet med de rekommendationer och  direktiv som getts ut än någon egentlig 
samverkan. Här lyfts det fram att även om man klarat av att hantera det, har 
det varit en påfrestning när nya rekommendationer till exempel kommer ut en 
söndagskväll och ska börja gälla morgonen därefter. Det beskrivs också som en 
utmaning när det har kommit många och ibland något oklara eller motsägelse-
fulla budskap och vägledande information från myndigheter och regeringen, 
inte minst när de förväntas föra information vidare. Gällande skyddsstopp och 
skyddsutrustningen finns det en efterfrågan om tydligare och förstärkt kommu-
nikation och kontakter från Arbetsmiljöverkets sida.

Det framhålls att någon kommunövergripande funktion inte fanns vilket 
medförde att kommunerna inom regionen utvecklade sina egna sätt för att han-
tera pandemin och dess konsekvenser. Den externa samverkan som har skett 
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beskrivs ha präglats av redan existerande samverkansrelationer där relationen 
mellan aktörerna beskrivs överlag ha varit god. 

Västra Götalandsregionen (VGR) lyfts fram som en central samarbets-
partner under hanteringen av pandemin. Regionen har bland annat tolkat om 
rekommendationerna på nationell nivå till den regionala, här beskrivs samord-
ningen ha blivit bättre allt eftersom där expertkunskaper varit stödjande. Ett 
nyhetsbrev med information direkt från regionen etablerades vilket underlät-
tat. Viktiga aktörer inom regionen har varit företrädare inom Smittskydd och 
Vårdhygien. Vårdhygien tog fram rutiner för vård- och omsorg som kommunen 
sedan beslutande om som huvudman. I vissa fall där Folkhälsomyndigheten el-
ler Hälsomyndigheten har gått ut med nya rekommendationer som inte Smitt-
skydd och Vårdhygien har börjat följa direkt i Västra Götaland så har kommu-
nen gått före. 

Vi införde visir i princip direkt när Folkhälsomyndigheten sa att man kunde 
göra det. Det kan vara en risk att ha för mycket skyddsutrustning på sig om 
man inte har de grundläggande rutinerna på plats. Men vi ansåg att vi har 
de grundläggande rutinerna på plats så för oss kan det bli en extra säkerhet. 
Då beslutade vi om det innan Vårdhygien, det tog några veckor innan de be-
slutade om det, men vi gjorde det snabbare. (Intervjureferat, respondent, F) 

Ur vård- och omsorgs perspektivet har kommunen haft kontinuerlig kontakt 
med en och samma sjuksköterska på Vårdhygien som ansvarat för kontakten 
mot kommunerna. Den kontakten beskrivs som god med en möjlighet till att 
ställa frågor och bolla saker för att få återkoppling från Vårdhygien och Smitt-
skydd.

Någon samordning kring inköp av skyddsutrustning fanns inte inom regi-
onen men en medvetenhet om den knappa tillgången och sjukhusens prioritet 
gav först uppfattningen om att det skulle fördelas. Kommunen stod aldrig utan 
skyddsutrustning men man var restriktiv med att dela ut den skyddsutrustning 
som man lyckades upphandla och få på plats då det fanns leveranser som aldrig 
kom. Gällande skyddsutrustningen tog man hjälp av Västkom som byggde upp 
ett lager som fördelas mellan kommunerna och av Sveriges kommuner och Re-
gioner som gjorde upphandlingar med OneMed vilket beskrivs som två orga-
nisationer som kommunen kunnat luta sig mot. Ett visst samarbete har funnits 
med Lilla Edet kring skyddsutrustningen
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 Om vi köpte in 100 000 munskydd till Stenungsund och Lilla Edet kommer 
någon veckan senare, då får de låna 20 000 för att täcka behovet. (Intervju-
referat, Respondent, G)

Ett nära samarbete sedan tidigare med närvårdssamverkan SIMBA där framför 
allt de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna haft kontakt med varandra be-
skrivs ha intensifierats under pandemin.

Den regionala samverkan belyses med framför allt positiva delar men en 
del utmaningar fanns mellan kommunen och regionen när kommunen valt att 
säkra upp i den egna organisationen. När kommunen fick in smitta på  sina 
korttidsboenden valde man att stänga dem för sjukhusen som blev fast med 
sina patienter. Stängningen gjordes eftersom det dels inte ansågs säkert att ta in 
nya klienter dels eftersom det var ett personalbortfall. De beslut som togs för 
den egna organisationen påverkade även de externa aktörerna. 

När korttids fick smitta stängde vi och det blev inte sjukhuset glad över. Vi 
hade en agenda till varför vi gjorde det. Vi har tagit beslut som påverkat 
andra för att skydda vår egen organisation. Vi skulle kunnat kontakta smitt-
skydd i dessa fall. (Hearing, Sektor Socialtjänst)

Sektor utbildning menar att Smittskydd till en början inte fungerade optimalt 
då det initialt saknades strukturer för samverkan vilket ledde till att enskilda 
medarbetare på skolorna ringde till Smittskydds enskilda tjänstemän. Under 
hösten (år 2020) inrättades en expertgrupp som hade direkt kontakt med 
Smittskydd och kontakten samordnades via säkerhetssamordnaren och medi-
cinskt ledningsansvariga (MLA) vilket uppges vara en god lösning. Det uppges 
blivit bättre allt eftersom med mer stringent tydlig information som underlättat 
för framförhållning och beslutsfattande inom kommunen. När smittspridning-
en ökat har sektorn haft täta och väl fungerande möten med Smittskydd.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bestående av sina 13 med-
lemskommuner tas också upp som en viktig partner under pandemin för 
samordning och gemensamma nätverksträffar inom de olika sektorerna. För 
kommunledningen har det bland annat i nätverket skett vad som beskrivs som 
viktiga avstämningskonferenser gällande krislägesavtal, gemensam informa-
tion har gått ut till GR:s chefsnätverk och flertalet konferenser med kommun-
ledning och kommunalråd har genomförts. 
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Även om man inom kommunens olika sektorer anser att samordning och 
samarbetet inom GR:s nätverket fungerat väl, framhålls det att medlemskom-
muner inom GR är alla överens om att bättre samordning går att åstadkomma. 
Så som det såg ut under pandemin beskrivs av en sektor:

 Nätverkandet har, där det fungerat, varit betydelsefullt. Det har dock inte 
fungerat på samma sätt för alla verksamheter och inte för hela sektorn. 
(Självvärdering, Sektor utbildning) 

Det lyfts att GR skulle kunna varit en ännu bättre samordningspart genom att 
man effektivt kunde samordnat kommunerna. Att GR tar en mer samordnande 
roll i praktiska frågor anses underlätta och vara hjälpsamt för kommunerna som 
då hade kunnat hantera situationerna mer likartat vilket skulle kunna varit en 
fördel för invånarna som rör sig mellan kommunerna. Matlådor till elever på 
distans, stängning av bibliotek och/eller idrottshallar ges som exempel på om-
råden där kommunen önskat mer samverkan inom nätverket. 

Med Länsstyrelsen har kommunen haft veckovisa avstämningar, eller of-
tare när situationen krävt. Avstämningarna beskrivs ha haft olika inriktningar 
såsom skola och socialtjänst med bland annat jurister eller kommunikatörer. 
Vissa utmaningar och otydligheter konstateras ha funnits initialt när kommu-
nens sektor för samhällsbyggnad tog över trängselkontrollerna på caféer och 
restauranger kopplat till pandemin. Här lyfts även Livsmedelsverket som ett 
stöd i frågan. 

Även med externa parter har samarbetet utvecklats där kommunen upp-
handlat exempelvis lokalvård i samtliga särskilda boenden. Vissa meningsskilj-
aktigheter uppstod med Samhall kring skyddsutrustning då parterna hade olika 
uppfattningar om användningen av denna. Samhall gjorde bedömingen att per-
sonal skulle ha på sig skyddsutrustning när de utförde städ på kommunens äld-
reboenden. Kommunens bedöming var vid denna tidpunkt att skyddsutrust-
ning endast skulle bäras i brukarnära kontakter. I den mån städ kunde utföras 
utan att vara nära brukare skulle skyddsutrustning inte användas. 

Problem har uppstått när Samhall på företagsnivå bestämt att alla medar-
betare ska ha munskydd, medan socialtjänsten i kommunen bedömt att det 
finns risker förenade med detta. (Självvärdering, Sektor Stödfunktioner) 
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Tjänstemän i kommunen har haft viss kontakt med kollegor som sitter på mot-
svarande position i andra kommuner för att få inspiration gällande hur man 
skulle gå framåt, vilket beskrivs som redan etablerade och goda kontakter. 
Kommuner som nämns är bland annat grannkommunerna inom LOTS (Lil-
la Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund), SIMBA (Kungälv, Ale, Stenungsund 
och Tjörn) kommunerna, SOLTAK (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, 
Ale och Kungälv), där pandemin uppges ha skapat goda grunder för samverkan. 

Men till exempel möjligheten att göra ett snabbspår in till kommunen, att 
göra en intresseanmälan utifrån bokningssituationen. En sådan ospecificerad 
annons till de som är intresserade av jobb här och nu. Det var något som vi 
hämtade från en annan kommun som hade gjort det, då sa vi att det gör vi 
hos oss också. (Intervjureferat, Respondent, D) 

Kommunen har också haft kontinuerliga kontakter med Företagarna och Busi-
ness Region Göteborg via bland annat digitala frukostmöten och att man till-
sammans har samordnat företagsbesök. Till detta så uppger man även kontakt 
med Svenska kyrkan genom månatliga avstämningar  där det bland annat hand-
lat om att samverka för inköp av mat till gruppen 70 + som isolerades. Kom-
munen har även samverkan med Sveriges kommuner och regioner samt olika 
föreningar så som FUB, pensionärsorganisationer och brukarorganisationer.

Krisen som förändringskraft
Det är tydligt att pandemin tvingat Stenungsunds kommun att tänka om och 
arbeta på nya sätt. Det finns en stolthet över att omställningen gått smidigt och 
många anser att det beror på att medarbetare, chefer och man själv varit kreativa 
och villiga att ta ansvar och tänka om. Många reflekterar också över att krisen 
i sig, såväl som deras och andras erfarenheter av densamma, inte är en tillfällig 
störning, utan förmodligen kommer att påverka samhället, dem själva och or-
ganisationen under lång tid framöver. 

Jag tänkte med en gång när det pratades om att jobba hemma i Stockholm 
att jag kommer aldrig sitta och jobba heltid på kommunhuset, eller när jag 
gick hem då förstod jag att nu har de fattat beslutet som inte går att backa. 
Det var nog också det som de höll på så länge med att fatta beslutet, för om 
man släpper hem folk hur ska man då få tillbaka dem? Det var nog ett hu-
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vudbry tror jag och det som gjorde att det drogs ut på. (Intervjureferat, res-
pondent, B)

De förändringar som krisen föranlett upplevs till del positiva, som att kunna 
arbeta hemma när man har långa resvägar, men bitvis också ansträngande. Det 
verkar vara en allmän uppfattning att mycket av det planerade utvecklingsarbe-
tet har lagts åt sidan under pandemin, vilket dock inte betyder att utveckling-
en stått still. Krisen har inneburit en stor förändring som varit handgriplig och 
präglad av problemlösning. Utmaningarna har varit flera, förutsättningarna har 
förändrats snabbt, ofta från en dag till en annan, och nya lösningar har testats 
utan att först planeras så som är brukligt. Flera använder begrepp som ”learning 
by doing” för att beskriva hur de har arbetat och reflekterar över hastigheten 
i omvandlingen och att lärandet har gått i ”expressfart” under pandemin med 
snabba återkopplingsloopar. Förändringsprocesser som i vanliga fall kan ta år 
att planera och genomföra, eller som rent av setts som omöjliga (som att ha 
digitala möten), har påskyndats av pandemin.

Organisationen har lärt sig att leva i ständig förändring. Allt går i express-
fart... Vi har haft learning by doing. Vi har inte haft möte för att just lära - det 
har skett successivt. (Hearingprotokoll, Sektor Utbildning)

Vidare ter det sig som att det funnits många möjligheter för medarbetare och 
chefer att dela erfarenheter med varandra, och goda exempel såväl från den 
egna organisationen som från andra kommuner har spridit sig snabb, vilket kan 
exemplifieras med hur sektor socialtjänst vid ett kommunledningsmöte talade 
om hur deras MAS var involverad i arbetet vilket gav inspiration för sektor ut-
bildning att ta in sin motsvarande funktion MAL i sitt arbete. 

Det har också pågått ett omfattande arbete med att utbilda personalen i fär-
digheter de behöver relaterade till pandemin. Utbildningarna har handlat om 
exempelvis hur man bedriver digitala möten, hygienrutiner och metoder för 
distansundervisning. Denna kompetensutveckling är enligt många en investe-
ring som kommer kunna vara användbar även när krisen är över.

Vi har pratat om digitalt utanförskap och att det är synd att det ska till en 
kris för att verksamheten ska bli digital. Nu är alla där och kan Teams även i 
städet och bland vaktmästare till exempel. Vi har fortfarande till del ett digi-
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talt utanförskap, men nu är det ett bättre utgångsläge att göra förändringar. 
(Hearingprotokoll, Sektor Stödfunktioner)

Trots att det spontana, praktiskt orienterade lärandet varit stort under pande-
min ser vi dock få exempel där verksamheter aktivt har försökt skapa strukturer 
för att lära av pandemin mer långsiktigt medan den pågår. Med strukturer för 
långsiktigt lärande menar vi dels att samla in och dokumentera erfarenheter 
löpande, dels arenor för medarbetare och chefer att tillsammans reflektera och 
skapa kollektiv mening i det som de är eller har varit med om, och dels proces-
ser för att omsätta den nya kunskapen i ett mer organisatoriskt minne i form av 
exempelvis nya prioriteringar, befattningar och organisatoriska enheter, riktlin-
jer, rutiner och utbildningsmaterial. Förklaringen till att lärandet inte har varit 
systematiskt är enligt underlaget framförallt att krisen tagit så mycket kraft att 
det inte funnits tid eller utrymme att belasta organisationen och dess medar-
betare med fler uppgifter och mer arbete i form av exempelvis dokumentation 
och möten, än mindre be dem tänka på och planera för framtiden. 

När det gäller dokumentation poängterar flera att de varit noga med att föra 
protokoll på möten och att de fört beslutsloggar delvis med en tanke om att 
materialet kan komma att vara värdefullt för framtida utvärdering och lärande. 
Vidare är det flera som pekar på att de ser föreliggande studie som ett tillfälle 
för reflektion och att det varit värdefullt att tillsammans göra en självvärdering 
och diskutera den på en hearing. 

Jag hoppas att vi har förarbetat med det vi skickade in till er och kan ta till 
oss det vi får reda på. Den stora farhågan är att vardagens krav tar över. 
(Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)

Vi kan också notera flera exempel där erfarenheter från pandemin redan om-
satts i ett mer organisatoriskt lärande. Exempelvis har lärdomar från pande-
min omhändertagits av ordinarie kvalitets- och förbättringsrutiner inom so-
cialtjänstens arbete med patientsäkerhetsberättelser eller i det återkommande 
arbetsmiljöarbetet. Det finns också många tankar om andra sätt att ta tillvara 
erfarenheterna från pandemin mer strukturerat. Ett uppenbart sätt som flera 
planerar att göra är att uppdatera pandemi-, kris- och beredskapssplaner av oli-
ka slag.
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 Självskattningen visade att vi gjort väldigt bra saker. Den vägen vi valde är 
en framgång och nästa gång ska vi följa det om det blir en kris. Konceptet har 
varit väldigt framgångsrikt. Vi har lagt många timmar på detta. Vi ska gå 
tillbaka och inte skapa något nytt. (Hearingprotokoll, Sektor Socialtjänst) 

Ett annat sätt som nämns är att tillvarata erfarenheter i framtida lokalplanering, 
exempelvis av kommunhuset. En uppdaterad policy för hemarbete är ett annat 
exempel på struktur som flera efterfrågar. 

Jag tror absolut att vi har förändrat hur vi reser, hur vi har utbildningar och 
hur vi har möten. Nu är det att föredra att sitta hemma om man har många 
möten på en dag, så var det inte förut. De var de dagarna man behövde åka 
till jobbet. Det är helt självklart en skillnad. (Intervjureferat, Respondent, A)

Materialet visar slutligen att det finns flera föreställningar om vad som är viktigt 
för framtida lärprocesser. En sådan tanke är att det kommer att bli lättare att 
planera för framtida kriser nu när organisationen har en gemensam och stark 
upplevelse av en kris. En annan återkommande reflektion är att det är angeläget 
att inte vänta för länge med att samla ihop erfarenheter av pandemin. Minnet 
hos många är enligt erfarenhet kort och flera ser risker med att ”allt återgår till 
det ”gamla” efter krisen. 

Vad tar man med sig i framtiden? Vi har inte hunnit med att fundera kring 
det. Allt det som vi hyllar är ju viktigt och då ska det inte falla i glömska. Jag 
tror nog att vi i kommunledningen behöver sätta upp ramar för vad som är 
okej och inte okej. Vi måste tvinga oss att utvärdera detta nu. (Hearingpro-
tokoll, Sektor Utbildning)

En insikt som framförts av några är slutligen att mycket av det förändringsbe-
hov och möjligheter som pandemin uppmärksammat ligger utanför den egna 
organisationens rådighet och kräver samverkan med andra organisationer eller 
rent av ny lagstiftning för att förändras. Ett bra exempel är att distansundervis-
ning visat sig framgångsrikt för vissa elevgrupper, men att sådan undervisning 
inte är tillåten enligt nuvarande lagstiftning och således inget som en enskild 
kommun kan införa på eget initiativ.
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Lärdomar om krisledning och beredskap
Vidare har självfallet pandemin inneburit viktiga insikter vad gäller krisled-
ning. För det första pekar många på att de fått erfara vikten av att agera tidigt 
och snabbt i en kris inledande fas och att det är angeläget att snabbt etablera 
en krisledningsfunktion med rätt kompetens, en strukturerad arbetsgång och 
ett tydligt mandat. När det gäller kompetenser lyfter flera fram att det i pande-
min har varit särskilt viktigt att knyta personer inom kommunikation, HR och 
smittskydd (Exempelvis MAS/MLA) till krisledningen. 

En andra lärdom rör krisorganisationens uthållighet och vikten av att pla-
nera för många olika slags kriser. De flesta trodde inledningsvis att pandemin 
skulle vara över på några månader vilket inneburit att krisen har hanteras ”en 
vecka eller månad i taget”. I takt med att pandemin fortgått och tröttheten både 
i ledningsgrupper och bland personalen ökat har också en insikt om att det är 
viktigt att säkerställa att krisledningen är robust över tid vuxit fram.  Ett sätt att 
skapa en mer uthållig krishantering skulle enligt flera ha varit att dubblera roller 
och att lyfta bort andra uppgifter från dem som hanterar frågor relaterade till 
själva krisen.

Lärdom: Skapa uthållighet i nyckelpositioner. Vi gjorde successionsordning 
för chefsleden, men nästa gång kanske vi ska göra dubbel förstärkning direkt 
i nyckelfunktioner. Vi gick aldrig in i skarpt läge i krisledningsorganisationen 
med parallellorganisation, eftersom scenarierna hela tiden var att hålla ut 
några veckor till. (Självvärdering, Krisledning)

För det tredje är det flera som lyfter fram vikten av att krisarbetet sker i linjen, 
det vill säga följer ordinarie struktuer för ansvarsfördelning och arbetsledning, 
och att krisledningen både centralt och i sektorerna hjälper till att planera och 
prioritera vad organisationen behöver göra, och vad som kan läggas åt sidan, 
för att säkra att verksamhetens uppdrag kan genomföras trots de påfrestning-
ar som krisen innebär. Detta handlar enligt underlaget om att tidigt skapa en 
helhetsbild av krisen sett ur flera olika perspektiv, att analysera vilka eventuella 
konsekvenser den kan få och göra krisplaner och riskanalyser av olika slag. I 
detta sammanhang lyfter också flera vikten av att ha ”is i magen” och inte fatta 
förhastade beslut. När det gäller planer finns det en samstämmig bild att det 
varit värdefullt att göra exempelvis bemanningsplaner, samtidigt som det också 
finns en viss skepsism kring huruvida dessa verkligen skulle fungerat i ett skarpt 
läge. En viktig lärdom för flera är därför att bemanningsplanering även behöver 
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omfatta någon slags förberedelse för att öka mottagarkapaciteten hos de arbets-
platser som kan komma att snabbt behöva ta in mycket oerfaren personal. 

För det fjärde är verkar de flesta vara överens om att snabb, samstämmig 
och tydlig kommunikation gentemot medarbetare och brukare är avgörande 
för krisarbetets utfall. Dels handlar kommunikationsarbetet om att stilla oro 
och i detta sammanhang har det varit angeläget att följa experters rekommen-
dationer, dels om att få medarbetare och brukare att agera i linje med fattade 
beslut och intentioner. 

Kommunikationen är avgörande viktig , både den interna och externa kom-
munikationen. Viktigt med samordnad kommunikation – linjen är olika 
lång och informationen riskerar därför att spridas olika snabbt. Kommu-
nikationen måste gå fort, i rätt ordning men självklart också vara saklig och 
korrekt. Kommunikatörerna har en självklar plats i en framgångsrik pan-
demihantering där många olika parter är inblandade och allt sker extra fort. 
(Självvärdering, Stödfunktioner)

För det femte har många lyft fram värdet av god samverkan i kris, både inom 
den egna organisationen och med fackliga organisationer, som med externa 
parter på regional och nationell nivå. En samverkan som flera poängterar som 
särskilt värdefull vid en kris som har så stor påverkan på personalens säkerhet 
som pandemin har haft är den med de fackliga organisationerna. En god sam-
verkan med dessa har dels bidragit till kreativa lösningar på problem, dels stillat 
oro och motverkat missnöje hos personalen. Det är också många som lyfter 
fram att en lärdom är att samverkan tar tid och att det kanske hade varit bra 
att ha en särskild pandemisamordningsgrupp med uppdrag att koordinera och 
samordna frågor över sektorsgränser. Samtidigt är det också flera som pekar på 
risker med en sådan samordning.  

För det sjätte visar underlaget att många upplever att ett nära ledarskap är 
nödvändigt i kris, där chefer syns på arbetsplatser och kan möta medarbetares 
oro, frågor och ta tillvara deras idéer och förbättringsförslag. Många som arbe-
tat i krisledningsgrupper betonar också värdet av goda relationer på personnivå 
och att en styrka i krisledningsarbetet har varit att de som medlemmar stöttat 
varandra på ett personligt plan och mött såväl framgångar - som motgångar - 
tillsammans, trots att arbetsbelastningen bitvis upplevts som hög. 
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Lärdomar om omsorg, smitta och hygien
Omsorgen har utgjort ett epicentrum för krisen och även när det gäller lärande 
enligt lämnade beskrivningar. Såväl  nationellt som i kommunen har det un-
der pandemin blivit tydligt att den kommunala hälso- och sjukvården fått ta en 
större plats där dess inverkan och betydelse uppmärksammats. Inte minst ses 
detta som en lärdom om den framtida hälso- och sjukvården. 

Man pratar om det här paradigmskiftet och att vi ska ha omställning till 
en god och nära vård, då är det här jätteviktigt. Jag tänker att vi har gett en 
snabb skjuts till det. (Intervjureferat, Respondent, F)

Beskrivningarna visar att pandemin inneburit en ny insikt och ett lärande vad 
gäller smitta och basala hygienrutiner som färskvara ska premieras. Kommu-
nen startade tidigt upp utbildningar med extra betoning på de basala hygienru-
tinerna och att personal med symtom inte ska  arbeta. Tillsammans med utbild-
ningssköterskorna togs det fram utbildningsmaterial i form av filmer, bildspel 
och affischer kopplat till rutinerna. Att arbeta på ett smittskyddssäkert sätt är 
som flera påpekar egentligen alltid viktigt, och pandemin blev anledning till ett 
kunskapslyft och möjlighet till att öva praktiskt. En första central lärdom är att 
basala hygienrutiner fungerar och är viktiga. Detta är ingen nyhet, men genom 
pandemin har kopplingen mellan att följa hygienrutiner och smittspridning bli-
vit väldigt påtaglig.

I samband med pandemins initiala skede uppmärksammades de basala hy-
gienrutinerna som tidigare inte haft någon naturlig del utanför sektor social-
tjänst, även bland de andra sektorerna för att bidra till minskad smittspridning. 
Utbildning om basala hygienrutiner hölls därmed för bland annat medborgar-
service och andra grupper utanför vård och omsorg som berördes. 

Där man själv var nere vid kommunhuset och inser att det kanske är bra att 
ha handsprit vid kaffemaskinen även på kommunen. (Intervjureferat, Res-
pondent, C)

MAS-funktionen har också visat sig mycket värdefull i arbetet och flera menar 
att den medicinska kompetensen behöver stärkas inom äldreomsorgen, men 
också anpassas efter de kommunala förutsättningarna. I Stenungsunds kom-
mun var deras medicinskt ansvariga sjuksköterska med i socialtjänstens sek-
torsledning redan innan pandemin, vilket inte är en självklarhet i alla kommu-
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ner. MAS etablerade roll i ledningen lyfts fram som en bidragande faktor till 
goda förutsättningar genom en redan etablerad struktur och plattform. 

Pandemin synliggjorde betydelsen av det nuvarande ledarskapet för att 
kunna fånga upp medarbetarna funderingar men också för att nå ut och få en 
följsamhet i nya arbetssätt. En viktig lärdom som lyfts fram är att vikten av att 
inte ta chefernas kunskap om hälsosjukvården för givet. Att erbjuda utbildning 
och göra cheferna bättre rustade för att möta frågor från vård- och omsorgsper-
sonalen i sitt närvarande ledarskap ses som en utvecklingsmöjlighet. 

Digitaliseringens möjligheter, utmaningar och baksidor
Pandemihanteringen hade sett väldigt annorlunda ut utan de digitala verktyg 
som finns idag. Berättelser om digitaliseringens intåg och det ”språng” som or-
ganisationen gjort vad gäller digital vana och mognad återkommer i alla själv-
värderingar, hearingar och intervjuer. 

Vinsterna med digitaliseringen upplevs vara flera. Framförallt anses de di-
gitala mötena vara effektiva. Tidskrävande resor behöver inte göras i samma 
omfattning som tidigare, både privat till och från arbetet och mellan möten i 
tjänsten. Fler kan också nås av information och enkla moment som att boka 
ett möte kan automatiseras. Dessutom innebär enligt flera att möjligheten för 
personalen att arbeta mer på distans kommer göra Stenungsunds kommun till 
en mer attraktiv arbetsgivare och underlätta rekryteringen av experter. 

De digitala mötena lyfts också fram som bättre än att mötas fysiskt för vis-
sa grupper. Exempelvis upplever skolan att det blivit möjligt att nå elever som 
kommit att bli så kallade ”hemmasittare” på ett helt annat sätt när undervis-
ning på distans möjliggjorts. Vidare pekar flera på att den sociala dynamiken i 
dysfunktionella arbetsgrupper och klasser ändras när möten sker digitalt och 
till exempel ordet fördelas på ett annat sätt och maktrelaterad och kränkande 
kommunikation via kroppsspråk blir svårare än vid fysiska möten. 

Vi kommer att hitta arbetssätt som gynnar hemmasittare. Autism och Aspber-
ger har svårt för den nära kontakten. (Hearingprotokoll, Nösnäsgymnasiet)

Samtidigt finns det en samstämmig uppfattning att arbetsmoment av mer kre-
ativt slag som exempelvis att analysera omvärlden, utveckla verksamheten och 
planera för framtiden är svårt att göra på ett tillfredställande sätt genom digitala 
möten. Vidare ser många att möjligheten att skapa en känsla av samhörighet 
och god gruppdynamik är svårare digitalt, särskilt när fler än en handfull med-
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arbetare träffas. Flera lyfter också fram att blandade möten där några träffas fy-
siskt och några är med via digitala medier är den typ av möten som fungerar 
sämst. Sammanfattningsvis förmedlar beskrivningarna att de flesta menar att 
såväl delar av distansundervisningen och de digitala mötena är här för att stan-
na, men att det är viktigt att de i framtiden används för rätt ändamål, eftersom 
de i vissa sammanhang inte kan ersätta de värden som skapas när människor 
träffas ”på riktigt”. 

Det har varit svårt att jobba över verksamhetsgränser när alla arbetar på 
distans. Man vet inte längre vem som börjar och slutar och känner inte kolle-
gor i andra grupper. (Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)

Flera lyfter också fram att distansarbete gör det svårare att ta ett arbetsmiljö-
ansvar och att det är viktigt att kunskapen om hur man leder medarbetare på 
distans utvecklas. Vidare finns också farhågor att en ökad digitalisering ökar 
sårbarenheten. 

Mer distansarbete kan leda till problem – inte alla personer som klarar 
av det. Hur fångar man upp och kontrollerar de som inte klarar detta? 
Man bygger in en sårbarhet om samhällets funktioner förutsätter en stabil 
tillgång till internetuppkoppling, elförsörjning m.m. Även frågor om infor-
mationssäkerhet. (Sjävvärdering, Sektor Samhällsbyggnad)

Generella insikter om Stenungsunds kommuns organisation
I en kris ställs mycket på sin spets och flera vittnar om att krisen även har gett 
värdefulla insikter om Stenungsunds kommuns organisering som sådan, vid si-
dan om erfarenheter som är specifika för krishantering. Nästan alla lyfter fram 
att organisationen varit mer förändringsbenägen än vad man hade trott och att 
de lärt sig att det går att få mycket gjort om alla fokuserar mot samma mål. Detta 
upplevs som värdefullt för andra förändringsprocesser och ett förhållningssätt 
som man tänker att man skulle kunna försöka bibehålla även när det inte är kris. 

Har lärt oss massor och gett oss självförtroende att vi på två dygn kan ställa 
om organisationen till ett helt annat arbetssätt. Har visat oss själva och om-
världen att inte skolan är trög att utveckla. Vi kan göra mycket på kort tid. 
(Hearingprotokoll, Nösnäsgymnasiet)
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Att prioritera så hårt som man behövt göra under pandemin har haft en pe-
dagogisk effekt enligt flera och synliggjort vad som ”verkligen är viktigt”. Det 
upplevs som värdefullt och något man vill ta med sig när pandemin är över. 

Vi har gjort omprioriteringar och fokuserat på det som är viktigast. Vi gör 
det vi ska men på ett annat sätt och det kommer vi bibehålla när detta börjat 
klinga av. (Hearingprotokoll, Sektor Stödfunktioner)

Linjestyrning är en dominerande princip i Stenungsunds kommun, vilket de 
flesta verkar tycka är positivt. Samtidigt har pandemin blottlagt att allt inte kan 
lösas i linjen och samverkan och förmågan att se och tänka på helheten upplevs 
ha utvecklats och förstärkts under pandemin. Dialogen såväl vertikalt (i linjen) 
och horisontellt mellan sektorer och med omvärlden har intensifierats och bi-
dragit till en bättre förståelsen för förutsättningarna på olika nivåer i organisa-
tionen och hos olika verksamheter. Vidare har distansarbetet och de digitala 
mötena inneburit att det blivit lättare att möta verksamheter som är geografiskt 
spridda, men också gjort att fler kan medverka på möten som annars hålls i 
mindre kretsar av tids och platsskäl. Samtidigt har den digitala omställningen 
också visat tydligt att en organisation och dess medarbetare är beroende av re-
lationer och socialt samspel för att fungera över tid.

Samverkanslärdomen är jätteviktig , från början var det inte lika smidigt 
samarbete. Det har varit en stuprörsorganisation som vi utvecklat tack vare 
pandemin. (Hearingprotokoll, Sektor Utbildning)

För flera har krisen också synliggjort och utmanat rådande normer. Det tydli-
gaste exemplet gäller förmodligen synen på distansarbete och hur det påver-
kar sättet som arbetet organiseras, lokalutformning, ledarskap mm, men även 
normer kring olika yrkesgruppers status eller normer relaterade till hur krasslig 
man får var när man går till arbetet, skolan eller förskolan har synliggjorts. Vida-
re menar flera att synen på äldre har påverkats, och kanske inte minst hur man 
ska förhålla sig till smitta. 

Normen var att jobba hemma en dag i veckan men nu vet vi att det funkar 
med mer, men man behöver en tydlighet att vi behöver jobba ett antal timmar 
och vad som förväntas av en. (Hearingprotokoll, Sektor Samhällsbyggnad)
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Analys och reflektioner

Självvärderingarna, hearingarna och de enskilda intervjuerna har gett en rik 
bild av Stenungsunds kommuns styrning och ledning under pandemin. Det 
finns också många intressanta tankar och analyser som gjorts av deltagarna som 
kan utvecklas och sättas i perspektiv. I detta kapitel ger vi våra analys av och lyf-
ter fram några reflektioner som vi gjort utifrån den teoretiska ram som presen-
terats tidigare. Dessa handlar om både pandemin som sådan och Stenungsunds 
kommuns hantering specifikt.

Covid 19 – kris eller långdragen omställning?
En första observation rör krisens utbredning över tid. Två faser kan primärt 
observeras. Den första som sträcker sig från början av våren 2020 till sommaren 
kännetecknas av oro och viss förvirring. Ledningen för Stenungsunds kommun 
följer inledningsvis utvecklingen och mobiliserar organisationen på olika sätt 
för att akut kunna möta den oro och de krav på omställning av verksamheten 
som spridningen av covid -19 innebär. Den andra fasen kännetecknas av ett 
större lugn och högre grad av ordning och koordinerat agerande. Insikten finns 
nu om att pandemin kan komma att pågå läge och att det inte finns någon själv-
klar slutpunkt. Om den första fasen handlar om akut respons på en kris handlar 
den andra fasen om ett nytt temporärt normaltillstånd i form av planering och 
organisering under en kris. 

En andra iakttagelse rör hur ojämnt pandemin brett ut sig och hur stark 
mediabilden varit. Även om smittspridningen var relativt låg i Stenungsunds 
kommun under våren 2020 förmedlade media och myndigheter dramatiska 
berättelser om hur smittan spreds och slog mot äldre och svaga, vilket krävde 
stora kommunikativa insatser för att dämpa oro hos kommuninvånare, brukare 
och personal. Samtidigt är vissa verksamheter och brukarföreträdare mer sår-
bara än andra, och kraftfulla åtgärder kring skyddsutrustning och stärkta hy-
gienrutiner fokuserades. För andra sektorer kom prövningarna senare, inom 
skolan exempelvis blir snarare den andra fasen mer påtaglig med mer långtgå-
ende övergång till distansundervisning. För ytterligare andra har verksamheten 
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i stort fungerat som vanligt, bortsett från att den har bedrivits på distans, med 
alla de utmaningar som det innebär för personal och chefer.

En tredje iakttagelse rör utvecklingens gäckande karaktär. Delvis handlar 
det om den ojämna utbredningen, men också om tvära kast i förutsättningar 
och kunskapsläge. Detta gör det svårt för aktörer att förstå vad som händer. 
Det talas ibland i krissammanhang om att starka reaktioner ska följa på sva-
ga signaler (Weick & Sutcliffe, 2007). Vad som kännetecknat pandemin är en 
uppsjö av signaler, ofta motstridiga, vilket givetvis skapar utmaningar i sorte-
rande kring vad som är mest centralt att agera på. I ena stunden uppfattas någon 
som en alarmist, i den andra som en rimligt avvägd kunskapsbaserad strateg. 
Kunskapsutvecklingen kring hantering av covid-19 gällande hygienregler är ett 
tydligt exempel på utmaningen i bemötandet av pandemin. Nya rön och in-
struktioner har löpande förts fram. 

En fjärde iakttagelse är att det inte går att mäta och förstå pandemin och hur 
den har hanterats av olika aktörer utifrån några på förhand uppställda parame-
trar. Dessutom är det inte enkelt att fastslå i vilken utsträckning ett bra utfall är 
kopplat till ett bra agerande. Sektorer och enheter har drabbats i olika utsträck-
ning och har därmed fått svara mot väldigt olika utmaningar, dessutom i olika 
skeden av en lärandecykel. Till detta kan läggas att både orsaks-verksamsam-
banden mellan olika åtgärder och antal döda, såväl som pandemins långsiktiga 
effekter, ännu är okända, vilket gör att diskussionen om vad som varit tillräck-
ligt handlingskraftigt agerande och lämpliga strategier kommer att fortgå och 
därmed över tid gissningsvis också ändra måttstocken för vad som anses vara 
god pandemihantering.

Under året har Stenungsunds kommun på olika sätt hanterat ovan beskriv-
na händelsedrivna utmaningar, och de överlappande processer genom vilken 
det strategiska arbetssättet växte fram och omsattes i olika riktade handlingar 
tecknas i nästa avsnitt. Vi ser det gångna året som ett kontinuerligt upprepan-
de förlopp i vilken en händelsedriven utveckling tillsammans med en växande 
mängd ledningsbeslut åstadkommer både anpassning och utveckling i olika 
ömsesidigt förstärkande processer.

Kommunens strategiska hantering av pandemin
I samhällsdebatten kring covid har begreppet strategi varit vanligt förekom-
mande, inte minst kopplat till nationell nivå. Strategibegreppet har där använts 
för att beskriva både mer övergripande inriktningar att bekämpa covid och för 
mer detaljerade åtgärder som till exempel teststrategier. Även inom ramen för 
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gjord studie talar våra respondenter både direkt och indirekt om olika strate-
gier i form av medel och vägval i relation till olika mål som kommunen och oli-
ka sektorer satt upp för sin verksamhet i förhållande till covid. För kommunen 
handlar det övergripande målet om att minska smittspridningen, och medel 
har varit såväl inköp av skyddsutrustning som att löpande ta till sig information 
och rekommendationer från såväl nationell myndighetsnivå som från regionala 
sjukvårdsföreträdare. Inledningsvis under våren 2020, när ovissheten var stor 
om smittspridning, dess konsekvenser och eventuella åtgärder, bearbetades 
ny information på daglig basis i olika möteskonstellationer. Utrymmet i me-
dia ägnades enbart åt covid, många upplevde en spretig mediabild och konflik-
terande budskap och oron var påtaglig och spreds på arbetsplatser. En viktig 
ledningsåtgärd blev därför att försöka reducera tvivel. Kommunikation gjordes 
till ett strategiskt verktyg för cheferna. Att linjen ska gälla har varit ett sätt för 
krisledningen att skapa tydlighet kring kommunikationen, inte minst för front-
linjepersonal inom drabbade verksamheter och berörda brukare, vårdnadsha-
vare och anhöriga. 

Kommunen har likt merparten av offentlig verksamhet i Sverige ställt om 
snarare än ställt in. Inom olika sektorer konkretiseras sedan krisledningens ar-
bete med att undvika smittspridningen där verksamma medel varit tillgång till 
skyddsutrustning av olika slag, rekommendationer om hur de ska användas, 
följa rekommendationer om nedstängning av kommunal skolverksamhet och 
omställning till distansundervisning, mötas via teams samt uppmana och un-
derlätta för hemarbete. Vid sidan om skyddsutrustning har digitalisering varit 
framträdande i kommunens omställningsarbete. I förhållande till kommunin-
vånare samt företrädare för civilsamhället och näringslivet har kommunens ar-
bete handlat om att dels informera om behovet av att reducera smittspridning, 
dels ge råd och stöd av olika slag för att minska verksamhetsrelaterade konse-
kvenser. 

Vår övergripande bedömning är att Stenungsunds kommun har genom 
nämnda strategiska aktiviteter inte bara hanterat pandemin på ett ändamålsen-
ligt sätt, utan även hållit ihop organisationen. Kommunen har inte haft någon 
utbredd smittspridning. Den har hanterat faktiska och befarande påfrestningar 
och störningar och samtidigt behållit kommunal funktionalitet tämligen intakt. 
Arbetet med och under pandemin har också enligt våra sagespersoner skapat 
en större förståelse för varandras verksamhetsbetingelser, som flera upplever 
varit till gagn för löpande krisarbete under året. Några menar att denna kom-
munla orienteringsförmåga också kan tjäna kommunen väl framgent inom an-
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dra utvecklingsområden. Strategin ter sig så här i backspegeln ha varit att följa 
nationella och regionala råd och rekommendationer och agera tidigt och fram-
förallt samstämmigt, för att skapa stabilitet och trygghet i ett annars osäkert 
och svårbedömt läge. ”Att sova på saken”, ”följa linjen” och ”att löpande upprätta 
och revidera olika planer” är utsagor om principer som flera återkommer till 
som vägledande för krisarbetet, likväl som att ta ansvar för helheten, intensifie-
ra samarbetet och hjälpas åt att lösa de problem och utmaningar som uppkom-
mit längs vägen. 

Krisledning och linjestyrning
Kris som företeelse handlar till stor del om att det inte föreligger någon bered-
skap. Covid som oväntad, plötslig och konsekvensfylld händelse har det gång-
na året skapat och förstärkt en krismedvetenhet lokalt. I Stenungsund skapade 
covid ett händelsedrivet utvecklingsförlopp där förmågan att improvisera fram 
bra responser på uppkommen information och händelser varit och är fortfaran-
de av betydelse. Hög mötesfrekvens och tätt samarbete kring konkret problem-
lösning har flera nämnt som bärande ingredienser i detta arbete.  Det handlar 
inte bara om aktiviteter kopplade till att reducera virusspridning utan har under 
året också handlat om alltifrån hur nya arbetsbetingelser ska organiseras till di-
gitalisering som teknik. 

I början visste man inte så mycket om viruset och hur det eventuellt skulle 
slå i Stenungsund. Krishanteringen har haft lite olika rytm, under den inledan-
de våren och under senare delen av hösten, och man har därför jobbat utifrån 
olika möjliga scenarios. Inledningsvis visste man inte så mycket om viruset 
och man hade inget förväntat händelseförlopp. Ny information kom ibland på 
dagsbasis från olika håll och aktörer (FHM, MSB, smittskydd) som gjorde att 
man upplevde bristande samstämmighet samt att man hade att förhålla sig till 
ny information hela tiden. Allvaret och kortsiktig problemlösning prioriterades 
inledningsvis. Skyddsutrustning måste på plats och eventuell smittspridning i 
samhället måste hejdas, men man diskuterade även implikationer på annan 
kommunal verksamhet, uppkomna problem i det lokala näringslivet och hur 
väl brukargrupper och kommuninvånarna följer rekommendationer och om de 
kan aktiveras i frivilligarbeten av olika slag.

Den som har ansvar för en offentlig verksamhet under normala förhållan-
den har det också om det uppstår kris. Krisledningen är den centrala arenan 
och ansvarig för att samordna krishantering och de beslut om övergripande 
aktiviteter som kommunen genomför. Detta sker parallellt och samtidigt som 
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löpande kommunal verksamhet ska upprätthållas vad gäller effektivitet, kvalitet 
och likvärdighet, där delegerat ansvar är vägledande. 

Som framgått i beskrivningarna ovan har denna handlingsberedskap inom 
kommunledningen till delar övats upp både den hårda och lätta vägen, dels ge-
nom tidigare tragiska olyckshändelser i kommunen, dels en i tiden turligt väl-
tajmad totalförsvarsövning. Så om kommunen inte var förberedd på en pande-
mi så var kommunledningen beredd och hade en basal handlingsberedskap att 
reagera på det oväntade och gjorde inledande prioriteringar som man följt rö-
rande kommunikation och åtgärder kring att minska smittspridningen. Denna 
förmåga bedömmer vi har utvecklats över året och spridits i hela kommunens 
ledningsorganisation. De löpande samordningsmötena mellan olika sektorer, 
verksamheter och enheter har bidragit till den ökade förmågan. 

På samma sätt som nationens blickar har varit riktade mot Folkhäl-
somyndighetens TV-utsändningar kl 14.00 och ”Anders Tegnell”, har blickarna 
i kommunen varit riktade mot krisledningen och en förväntan om motsvaran-
de vägledning kring kommunens olika verksamheter. ”Att hålla linjen” har flera 
återkommit till. I långa stycken har det varit med betoning på linjens övre ände, 
där det ena vägs mot det andra och övergripande beslut fattas. Argument för 
tilltagande centralisering, det vill säga behovet av överblick parad med förmåga 
att fatta snabba beslut och styra organisationen i en viss riktning är vid kriser 
stor, även i Stenungsund. Flera återkom till vikten och betydelsen av att kom-
munikationen måste upplevas som tydlig. Lägesbeskrivningar togs därför fram 
kontinuerligt och kommunicerades internt i organisationen. 

Men att följa linjen kan bli trögt och mindre flexibelt och därför har man 
parallellt arbetat för samverkan mellan sektorer och verksamheter, vilket storle-
ken på kommunens ledningsorganisationen möjliggör. Att vara chef är att vara 
mötesarbetare, chefer ingår i mötestäta sammanhang, det har inte minst Covid 
visat och förstärkt behovet av. Även omställning till digitala möten har bidragit 
till att öka mötesfrekvensen men också bidragit till att hålla samman organisa-
tionen i tider med social distansering. Många återkommer i gjorda hearings till 
alla de regelbundna digitala möten som också har möjliggjort lokal anpassning, 
där man som ledning på olika nivåer lagat efter läge och försökt skapa sig en bild 
tillsammans med sina medarbetare av vad som eventuellt kan ”hända runt hör-
net”. Tydlig kommunikativ linje har genom regelbundna avstämningar kunnat 
kombineras med lyhörd lokal anpassning. Att hålla linjen betyder sålunda inte 
en linjär uppifrånstyrd anpassning och utveckling. Vårt intryck är att delaktig-
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het uppmuntrats samt att utrymmet underifrån att utifrån lokala kontextuella 
villkor påverka och omtolka varit stor. 

Planera snarare än att finna optimala krisplaner
Allteftersom den initiala oron bedarrade under våren kom krisledningen att 
alltmer handla om koordinerat agerande och sektorssamordning. Ett medel i 
denna samordning har varit olika typer av planer. Den löpande revideringen 
av olika planer har nog inte styrt framförvarande handlingar, som man vanligt-
vis uppfattar att planer ska göra. Snarare har planerandet blivit en anledning 
att kontinuerligt mötas för att i mer delegerad form inom olika sektorer ta del 
av och på ett strukturerat sätt bearbeta ny information som på olika sätt berör 
verksamhetens praktiska förutsättningar. Det har handlat om regelbunden revi-
dering av smittspridning, bemanningsläge, om skyddsutrustning, om att jobba 
hemifrån, etc. Genom att löpande mötas har ledningen på olika nivåer sam-
manfört olika perspektiv för att få en bättre bild av de situationer kommunens 
verksamhetsområden ställs inför. Flera vittnar om att i det avseendet har covid 
faktiskt också varit bra, för flera menar att det varit för mycket ”stuprör” och för 
lite samordning sektorerna emellan. 

Krisarbetets tydliga fokus på att minimera smittspridning och hantera upp-
komna konsekvenser för olika kommunala verksamheter har dessutom inne-
burit att man oavbrutet under dryga ett års tid diskuterat alternativ om hur man 
kan gå tillväga rörande vardagliga aktiviteter, problem och möjligheter. Även 
i de fall det rör sig om komplexa beroendeförhållanden, rutiner och system 
för intern och extern samverkan är vår bild att arbetet varit sakinriktat mot att 
lösa upplevda konkreta problem. I det arbetet har man också uppmärksammat 
behovet av att ta tillvara olika medarbetares kompetenser, och man har iden-
tifierat vilka experter man har och hur deras användningsområde kan vidgas 
(MASen) och vilka man är i behov av (covidsamordnare). Härigenom fick oli-
ka chefer och medarbetare en god överblick inte bara över olika verksamheters 
förutsättningar under covid, utan också om generella verksamhetsbetingelser 
som olika sektorer verkar under. 

Flera talar också om att man fått en ömsesidig insikt i och respekt för legiti-
miteten i andras roller och uppdrag. Hearingarna ger en tämligen samstämmig 
bild att ledningsorganisationen tillsammans ökat förmågan att läsa av vad som 
händer, relatera till andra och skapa mening samt om inte förutse så i alla fall 
uppbåda en känsla av att ha kontroll och inflytande över den egna arbetssitua-
tionen. Det har över tid bidragit till att förutom skapa som man själv säger mer 
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ändamålsenliga rutiner inom olika sektorer, även skapat en trygghet i lednings-
organisationen, säkert till gagn för verksamheten där det till tider funnits en 
oro kring arbetsförhållanden om smittspridningen ökar. 

Under flera år har man i kommunsverige talat om behovet av tillitsbase-
rad styrning. Utredningar, workshops och seminarier har väglett detta arbete, 
men särdeles mycket har väl kanske inte hänt. Covidåret med ett starkt fokus 
på att hantera sakinriktade frågeställningar och problem under stor händelse-
styrd osäkerhet har som vi visat lett till en enighet i ledning där man i ökad 
grad förutses lita på varandra. Flera återkommer och lyfter också fram att man 
inom ledningen arbetat efter en idé om det nära ledarskapet, att vara tillgänglig 
och lösa konkreta problem. Huruvida ett tillitsbaserat arbetssätt genomsyrar 
kommunen låter vi vara osagt, men nog finns det fog att tala om ett tillitsbaserat 
arbetssätt på ledningsnivå. 

Ledningen har på olika nivåer succesivt värderat och vägt samman händel-
sedriven ny information med många olika synpunkter och erfarenheter från 
olika sektorer. Strategin i Stenungsund växer på så sätt gradvis fram utifrån ge-
mensamt framtagna verklighetsbilder som iscensätts och påverkar handlingsval 
inom olika sektorer. Den kommunala organisationen i Stenungsund är också 
lagom stor så att både chefer och medarbetare på olika nivåer inte bara kan sin 
egen verksamhet utan också har möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad 
som sker i andra delar av kommunorganisationen. 

De flesta som vi har talat med är nöjda med hur Stenungsunds kommun har 
hanterat pandemin och lärdomarna är många. Pandemin upplevs ha förstärkt 
redan bra sidor i organisationen, svetsat samma ledningsgrupper och bidragit 
till bättre samordning mellan verksamheter. Samtidigt är ingen organisation 
bättre än dess svagaste länk, och pandemin har också synliggjort brister och 
gett viktiga insikter om förbättringsmöjligheter både vad gäller den egna orga-
nisationen och kring betydelsen av samverkan med andra aktörer. Det talas dels 
om vikten av att stärka statusen för dem som jobbar inom omsorgen, dels om 
betydelsen av en välfungerande interorganisatorisk samverkan, inte minst för 
en expanderande kommun, kris eller ej.

Samverkan med andra – om att styra eller bli styrd
Kommunens samverkan med externa aktörer beskrivs ha utvecklats över året 
utifrån de behov som uppstått. Den har både varit inriktat mot både stordrifts-
fördelar och kompletteringsfördelar, men i allt väsentligt handlat om att delge 
information och kunskaper om rådande smittläge. I huvudsak har kommunen 



59

Analys och reflektioner

använt etablerade samverkansparter och kända samverkansformer för att han-
tera det som pandemin fört med sig. Fastän krisledningsarbetet inte främst 
varit inriktat mot samverkan med externa parter har samverkan ändå varit en 
viktig del av arbetet med att hantera pandemin. Inledningsvis vad inköp och 
distribution av skyddsutrustning i fokus. Den är till stor del institutionellt styrd 
av den regionala och kommunala organiseringen av vård och omsorg, där vård 
initialt prioriterades före omsorg vilket bidrog till ökad oro bland medarbetare 
inom äldreomsorgen. Här har kommunen i första hand följt och kunnat nyttja 
redan befintliga avtal, vilket också inneburit att kommunen agerar inköpscen-
tral för grannkommuner såsom Lilla Edet. I det fallet har det funnits en dialog 
kring inköp och behov där inköpsenheten har säkerställt båda kommunernas 
behov av skyddsutrustning. 

Inom omsorgen har samverkan med primärvård och sjukhus av självklara 
skäl fått ett intensifierat fokus under året och kommunen tillsatte bland annat 
en covidsamordnare för att underlättat kontakten med de externa aktörerna. 
Det har varit regelbundna kontakter med smittskydd och vårdhygien inom 
VGR men också inom befintliga samverkansnätverk såsom SIMBA (samver-
kansorganisation för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund 
och Tjön)  och GR, (Göteborgsregionens kommunalförbund). Periodvis har 
kontakterna varit mycket intensiva, främst inledningsvis. I huvudsak har kon-
takterna skett via kommunens MAS, som även har haft en kollegial avstämning 
med övriga MAS:ar i de kringliggande kommunerna för att får klarhet kring 
kunskapsläget, händelseutveckling och hur riktlinjer och rekommendationer 
ska tolkas samt leda till konkreta insatser.

För omsorgsverksamheten har samverkan med externa parter varit nödvän-
dig. Den är i första hand sprungen ur professionernas behov av att utveckla en 
gemensam erfarenhetsbas om pandemins utveckling och behovet av insatser 
och pandemin har påskyndats behovet av kunskapsuppdatering och snabb 
uppföljning kring vilka insatser som har effekt. Den har också till tider präg-
lats av en viss utsatthet då omsorgen varit beroende av andra aktörers ageran-
de, vilket speglar existerande status och maktförhållanden mellan omsorg och 
medicinsk vård. Det gäller exempelvis i kontakten med vårdcentraler avseende 
läkarkontakter. Här fanns inledningsvis inte fungerande samverkansformer 
ej heller framtagna rutiner för hur smittskyddet i samverkan skulle hanteras. 
Kommunen hade således inte själv rådighet över situationen och det tog också 
ett tag att utveckla ändamålsenliga samverkansform. 
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Inom andra verksamhetsområden har kommunen sedan tidigare en in-
terkommunal samverkan i bolagsform, Soltak AB, framför allt kring olika 
administrativa stödfunktioner. Denna samverkan berör främst 4 kommuner 
(Stenungsund, Kungälv, Tjörn och Lilla Edet). Våra sagespersoner beskrev 
att kommunernas kontakter med Soltak AB präglats av ett visst misstroende, 
men i och med kommunens behov att under pandemin se över IT-stödet fick 
samverkan med Soltak en annan prägel. Fokus på att lösa konkreta kommun-
gemensamma problem, inte minst för kommunens administrativa verksamhet, 
att möjliggöra hemarbete samt IT lösningar för skolan för distansundervisning, 
bidrog till att utveckla ett bättre samarbetsklimat och kommunikationsformer. 
Digitala mötena har också underlättat arbetet att hålla regelbunden och tät 
kontakt med externa aktörer, inte minst under perioder där mötesintensiteten 
fordrar vara stor eftersom information, rekommendationer och riktlinjer då 
uppdateras ideligen. 

Flera har alltså påtalat utmaningen med att det är flera olika aktörer som 
har ansvar och beslutsmandat för olika områden i en rådande kris. Arbetsru-
tiner och regelverk skiljer sig åt, frågan om makt och mandat gör sig gällande 
samt inte minst att samverkanssituationen förändras beroende på pandemiför-
loppet. Det finns alltid ett antal principiella och konkreta överenskommelser 
som behöver göras för att samverkan ska fungera. Samtidigt har vi hört hur 
uppfattningen om situationens allvar också konvergerat olika viljor, att det nära 
samarbetet i vardagen gjort att tillit till varandras intentioner och insatser bli-
vit alltmer framträdande. Tillit räcker dock inte alltid vid formellt organiserad 
samverkan mellan parter med olika perspektiv och lagrum. Erfarenheter visar 
att när det är flera huvudmän involverad och fördelning av genomförande och 
beslut präglas av ett visst mått av oklarhet blir det inte heller uppenbart vem som 
tar ansvar för vad och att det samlade ansvaret kan behöva ett överkommunalt 
helhetsperspektiv. Eftersom pandemin varit en mer omfattande och långvarig 
situation har den rest behov av en fördjupad samverkan på delregional nivå, att 
aktörsrepresentanter möts mer kontinuerligt och driver olika sakfrågor kring 
lägesbild och analys samt kommunikationssamordning. Organisering och styr-
ning av samverkan ställer också krav på fungerande linjeorganisationer bland 
ingeånde parter. Det räcker inte att ledningsstrukturer för krisledning inrättas. 
Den behöver även vinnlägga sig om att ta ansvar på ett sätt som gör att det för 
både medarbetare och medborgare inte råder något tvivel om hur ansvaret för 
samhällsinsatser i pandemitider fördelas. Ett ansvar som inte endast kan bäras 
av Stenungsunds kommun, utan faller på olika huvudmän. Dock har kommu-



61

Analys och reflektioner

nerna det yttersta ansvaret för sina kommuninvånare, vilket gör att de behöver 
kunna lita på att få det stöd och den hjälp som de behöver, såväl från regionalt 
som statligt håll. 

Ett år av lärande
Smittan kom relativt sent till Stenungsund och kommunen hör inte till de hår-
dast drabbade. Detta kan å ena sidan ses som ett kvitto på att kommunen gjort 
rätt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det särskilt i pandemins inle-
dande faser inte var känt hur, eller i vissa fall ens att, smittan spreds och hur hårt 
man drabbades låg därmed inledningsvis i stor utsträckning utanför den egna 
organisationens kontroll. Dessutom innebär krisens unika karaktär att ingen 
riktigt kunnat planera för eller förbereda sig tillräckligt. Tur och tillfälligheter 
spelar därför också in, vilket inte minst materialet i Stenungsund vittnar om, 
exempelvis det faktum att man haft en totalförsvarsövning i början av året som 
en lycklig omständighet. Vidare pekar flera på att enskilda medarbetares ex-
pertkunskaper, personliga egenskaper och tidigare erfarenheter varit värdefulla 
på ett sätt som man inte kunnat förutspå, eller att tidigare kompetenslyft vad 
gäller digitalisering visat sig ovärderliga när verksamheten skulle bedrivas på 
distans, inte minst inom skolan. 

Detta kan å ena sidan ge en bild av att krisberedskap inte var utvecklad, men 
kanske snarare ska ses som ett tecken på förmåga att anpassa sig, ta tillvara de 
resurser man har och ha en förmåga att lära. Samtidigt gör det också att det är 
lätt att tro att man gjort tillräckligt, då planer, arbetsätt med mera faktiskt inte 
stresstestats i skarpt läge. Det finns en insikt om detta i Stenungsunds kommun 
när det gäller bemanningsplaneringen, som flera ifrågasätter om den skulle 
fungerat i praktiken. Men det finns säkert fler delar i krisplanerna som aldrig 
behövde utlösas, och som man således egentligen inte vet om de fungerade. 
En sådan fråga skulle kunna vara vad som hade hänt om smittspridningen varit 
mer omfattande i kommunen och dess olika verksamheter eller om många i 
kommunledningen hade blivit sjuka samtidigt.  

Pandemin har ställt stora krav på förmåga till omställning och inneburit ett 
snabbt lärande för de flesta i samhället, både som individer och som organisa-
tioner. Mycket av det förändringsarbete som görs i organisationer i vanliga fall 
är planeringsdrivet, men under pandemin har omställningen snarare varit hän-
delsestyrd och framtvingad av förlopp och beslut bortom många gånger den 
egna organisationens kontroll. Pandemin har dessutom tvingat kommunen 
att genomföra förändringar på kort tid, utan tillgång till kunskap och har inne-
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burit att både arbetssätt och fysiska och tekniska lösningar behövt förändras, 
mer eller mindre radikalt. Det faktum att pandemin varit en så långvarig och 
genomgripande störning har också gjort att många uppmärksammats på och 
haft tid att reflektera mer på djupet över hur samhället, offentlig sektor och inte 
minst den egna organisationen fungerar. Det gäller till exempel synen på olika 
personalgruppers status, äldreomsorgens förutsättningar och statens kontra 
kommunens roll. Många verkar också ha ställt sig mer existentiella frågor om 
den egna arbets- och livssituationen, exempelvis vad gäller värdet av att kunna 
arbeta hemifrån och de sociala behov som arbetsplatsen fyller. 

Även för Stenungsunds kommun har pandemin inneburit ett intensivt lä-
rande. När arbetessätt förändras är alltid personer involverade och vi har sett 
hur ledningen på olika nivåer tagit initaitv till och genomfört förändring för att 
reducera smittspridning i bred bemärkelse. Nu när vaccineringen kommit på 
plats är det dags att dra lärdomar av gjorda förändringar. Vad har varit bra och, 
inte minst, vad har varit mindre bra – man kan ju som bekant också lära sig fel 
saker? 

Vår bild är att det är några olika exempel av problemformuleringar, analy-
ser och insikter från året med pandemin som återkommer i självvärderingarna 
och samtalen, både allmänna och verksamhetsspecifika, vilket tyder på att kris-
arbetet inneburit ett kollektivt meningsskapande i kommunens ledningssfär. 
Erfarenheterna är många och föregående kapitel, den empiriska sammanställ-
ningen, visar på lärdomar av skiftande karaktär inom vitt skilda områden. Det 
handlar såväl om kunskap som behövs för att omedelbart lösa problem som 
kunskap som kan komma till användning senare. Vad kommunen minns får 
betydelse vad den framgent gör. Social distans har paradoxalt nog också inne-
burit att nivåer och sektorer kommit varandra närmare, både samarbets- och 
verksamhetsmässigt, skapat en känsla av tillhörighet. Pandemin har vidare gett 
värdefull kunskap om krisledning specifikt, men också många generella insikter 
om den egna organisationens styrkor och svagheter vad gäller ledning, styrning 
och samverkan som är värdefulla även när det inte är kris. 

Sett ur ett kommunalt perspektiv har pandemin fört med sig flera utveck-
lingsfrågor som är av mer fundamental karaktär med stor påverkan på framti-
den. De två kanske viktigaste handlar om äldreomsorgens roll, resurser och or-
ganisering, och om digitaliseringens möjligheter och risker. Lärdomarna inom 
dessa områden är flera i Stenungsund: Inom omsorgen påtalade vi ovan arbetet 
med skyddsutrustning, och upplevd omsorgsskuld. Utmanande har också varit 
behovet att komplettera en rådande omsorgslogik med behovet av en förbätt-
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rad vårdlogik där basala vårdrutiner varit vägledande för vad morgondagens 
omsorgsarbete behöver bli bättre på. Rutiner kring bemanning av vikarier har 
setts över och riktade utbildningsinsatser gentemot befintlig omsorgpersonal 
har genomförts. Arbetet med att vidareutveckla omsorgen är påbörjad och 
kommer enligt flera beröra arbetet kring olika typer av gränser och samarbeten, 
kring profession och bemanning, relationen till primärvård samt sjukvårdens 
arbete med den nära vården. Digitalisering har möjliggjort att ställa om kom-
munal verksamhet och möten, rådgivning, hemarbete, utbildning har tack vara 
digitalisering kunnat ske på distans. Överlag är vårt intryck att merparten an-
sett att den här omställningen gått förvånansvärt lätt, visst det finns teknikstrul, 
men på det stora har man kunnat upprätthålla löpande verksamhet utan alltför 
många kvalitetsförluster. 

Skuldbegreppet används inom utbildning och omsorg, och visst ger man 
också uttryck för en oro att elever inte får den utbildning de behöver och har 
rätt till och att motsvarande också gäller för omsorgstagare. Vårt intryck är 
emellertid att denna oro varit produktiv, att man talat om det och härigenom 
gjort sig observant på att så inte ska ske. Efter dryga året ger också fler uttryck 
för att man längtar tillbaka till sin arbetsplats, men att man också vill ta med sig 
nya insikter in i ”det nya normala”. När alltfler vaccineras och smittspridningen 
lättar och restriktioner på befolkningsnivå tas bort kommer nya överväganden 
att bli aktuella, och ledningen kommer också ställas inför svåra ställningstagan-
den. Att ge upp hemarbete är till exempel inte nödvändigtvis efterlängtat. Och 
flera covid-rekommendationer handlar om hur vi samspelar med andra på våra 
arbetsplatser och då ställs vi inför att olika personer har olika uppfattningar och 
rädslor om en eventuell återgång, i synnerhet om vi också ser exempel på lokala 
utbrott. Sannolikheter och konsekvenser på befolkningsnivå kan man räkna på, 
men vilka bedömningar som ska göras utifrån specifika enskilda fall är svårare. 
Återgången kommer därför säkert gå i olika takt.

Vänder vi blicken mot iakttagelser som rör lärande kring krishantering lyfts 
ett flertal exempel fram i de empiriska beskrivningarna som här sammanfattas. 
Vikten av att ha en välfungerande utvecklad organisation och kunna mobilisera 
en krisledning var kunskap som fanns. Vad det inte fanns kunskap kring var 
kriser som breder ut sig över tid. Krisledningsövningar, planer och erfarenhet-
er hade främst varit inriktade på i tid avgränsade händelser. En långvarig kris 
ställer andra krav på uthållighet visar de erfarenheter som rapporteras. För kris-
ledningen innebär det en insikt om vikten av att skapa en bredare krisledning 
med exempelvis flera personer som kan täcka upp för varandra. Det handlar 
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också om att skapa förutsättningar för uthållighet genom att avlasta, vilket kan 
möjliggöras av en omfördelning av arbetsuppgifter, att roller dubbleras och att 
några får i uppdrag att koordinera kritiska frågor, som inköp av skyddsutrust-
ning. Ytterligare en lärdom som återkommer i materialet är vikten av övningar, 
planering och utarbetande av olika scenarier. Det förefaller vara av vikt att i 
dessa övningar och planerandet utgå från etablerande av en tydlig grundstruk-
tur för krishantering där det i ett tidigt skede av en kris är viktigt att skapa en 
helhetsbild utifrån olika perspektiv och möjliga utvecklingsvägar. 

Förutom lärande kring krisberedskap observerar vi ett lärande kring hante-
ring av drift och operativ verksamhet som kan ligga till grund för en långsiktig 
utveckling av verksamheten när saker återgår till det normala. Ett sådant läran-
de som det genomgående återkommer exempel på rör utnyttjandet av digita-
liseringens möjligheter. Över en natt kunde personal och även elever i skolan 
skickas hem för distansarbete vilket för de flesta fungerat alldeles utmärkt. För 
framtiden innebär det att arbetssätt kan förändras med ökade inslag av växel-
arbete, men också att möten som förutsätter resor kan effektiviseras. Många 
exempel ges också på hur bedrivandet av verksamheter som exempelvis skola 
och tillsyn även framöver kan dra nytta av de erfarenheter som gjorts. Inom alla 
sektorer, men framförallt inom omsorgen, har det också skett ett lärande kring 
hygienrutiner och bedrivande av verksamhet på ett smittskyddssäkert sätt. Det 
förra handlar inte så mycket om att ny kunskap tillkommit som att vikten av 
att beakta befintlig kunskap tydliggjorts. Även inom andra verksamheter be-
skrivs det hur ett lärande skett kring bedrivandet av verksamheten. Inom sko-
lan har den digitala undervisningen på distans lett till reflektioner kring hur 
problematiken med så kallade ”hemmasittare” kan hanteras uppmärksammats. 
Sammantaget går det att peka på en rad områden där ett lärande skett både av-
seende krishantering och avseende den operativa driften av verksamheten. Det 
senare gäller både hur den kan bedrivas i kristider, men också hur en framtida 
utveckling av verksamheten kan ske. Det konstateras också i beskrivningarna 
att mycket lärande skett efter hand. När andra och tredje vågen slog till fanns en 
mycket större beredskap och förmåga att hantera situationen. 

Att bibehålla positiva förändringar och anpassa organisationen 
till nya förutsättningar efter pandemin
Organisationer kan genom att lär sig av andra och av sina egna erfarenheter bli 
bättre och effektivare. Då förbättras förutsättningarna för framgång och för att 
verksamheten ska klara sig på sikt. Men organisationer kan lära sig fel saker, och 
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chefer måste vara observanta på detta. De kan blanda ihop viktigt och oviktigt 
eller ta hand om sina erfarenheter på fel sätt. 

Pandemin har inneburit ett tillfälle för kraftsamling i kommunen. Organi-
satoriskt lärande förutsätter att ny kunskap för det första identifieras och fång-
as upp och att det för det andra kan kommuniceras inom kommunen. Men på 
samma sätt som kommunen varit tvungen att prioritera under en extraordinär 
covid-period kan det under ordinära förhållanden vara svårt att avsätta tid el-
ler energi att genomföra alla förändringar. Löpande verksamhet kräver all upp-
märksamhet, vilket kan förstärkas om uppfattning råder att man har att ta igen 
olika skulder. Vidare kan befintlig arbetsfördelning leda till att några anser att 
några andra har ansvaret för att förhållanden ändras. Ansvaret kan uppfattas lig-
ga inom någon annan del av kommunen eller i det vidare ekosystem av organi-
sationer som viss verksamhet är beroende av. I organisationer kan man på så sätt 
vara överens om problem och missförhållanden utan att för den skull kunna göra 
något åt dem. Det kan förvisso vara tillfredsställande att veta att verksamheten 
kan upptäcka problem, men också demotiverande att inte kunna hantera dem.

Ovan beskrevs att lärdomarna kan förenklat delas in i två kategorier. Organi-
sationen kan å ena sidan bearbeta den kunskap man redan har och sprida den till 
andra tillämpningsområden, det vill säga kvalitetsförbättrande och å andra sidan 
upptäcka och pröva nya möjligheter och ta risker, det vill säga utvecklingsorien-
terade. De kvalitetsförbättrande lärdomarna som är mer anpassningsinriktade 
och rutinmässigiga kan länkas till det förbättringsarbete som redan bedrivs inom 
olika sektorer, inom utbildning talade man exempelvis om om det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det utvecklingsorienterade arbetet som handlar om lärdomar 
om att förändra metoder och innehållet i arbetet behöver också integreras och 
förankras. Problem är emellertid att tidshorisonterna i arbetslivet tenderar att 
hämma ett utvecklingsorienterat lärande. Avkastningen på de kvalitetsförbätt-
rande lärdomarna är snabbare och mer överblickbart, medan avkastningen på 
de utvecklingsorienterade lärdomarna är mer långsiktiga. Aktivt ägarskap från 
ledningens sida är därför en viktig förutsättning för att samordna gjorda utveck-
lingslärdomar med kommunens strategiska utvecklingsarbete, att balansera ut-
nyttjandet av den kunskap man redan har med sökandet efter ny kunskap. Det 
ledningsstöd och fokus på att organisera för kunskapsspridning, tillgång på tid 
och arenor för reflektion, som innevarande projekt möjliggjort är en grund i det 
fortsatta arbetet att kommunicera och vidareutveckla gjorda lärdomar, kanske i 
några strategiska utvecklingsprojekt. 
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En observation vi gör är att pandemin har skapat ett gynnsamt ”klimat” för 
lärande och tränat organisationers förmåga att förändras. Istället för att som 
brukligt arbeta planerat och med god framförhållning i en förhållandevis sta-
bil tillvaro har mycket av arbetet under pandemin varit händelsestyrt och skett 
under stor osäkerhet, vilket i sin tur gjort att det blivit viktigt att kunna impro-
visera och hjälpas åt. Lärandet har därför präglats av praktisk problemlösning 
och många har fått möjlighet att öva på viktiga, men till del ovanliga färdigheter, 
exempelvis hur man arbetar med skyddsutrustning, vad det innebär att hygien-
städa, hur man stillar en orolig personalgrupp, hur man organiserar sin arbetsdag 
under stort eget ansvar på distans eller gentemot olika elevgrupper. Om man 
betraktar pandemiåret lite mer översiktligt framträder ett antal omständighet-
er eller faktorer som stimulerar en organisations omställningsförmåga. Dessa är 
kända i teorin, men genom pandemin har många fått erfara dem praktiskt. Den 
mest uppenbara erfarenheten är hur effektivt en yttre chock stimulerar föränd-
ring. När alla nås av samma budskap om fara läggs meningsskiljaktigheter åt si-
dan och fokus blir att handlingskraftigt lösa uppkomna problem. Det har också 
blivit tydligt att man kan förändra och få mycket gjort när man som organisation 
gör tuffa prioriteringar och arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vidare 
har pandemin synliggjort att medarbetarnas kreativitet är viktig vid omställning. 
Ledningen kan förvisso skapa förutsättningar och resurser för förändringen, 
men om medarbetarna förstår varför något är viktigt och ges tillåtelse bidrar de 
i förändringsprocessen med nya lösningar, ansvarskänsla, engagemang och om-
ställningsförmåga. Den allmänna uppfattningen har dessutom varit att offentlig 
sektor behöver bära pandemins kostnader, vilket gjort att många fått erfara det 
uppenbara faktum att det är lätt att agera kraftfullt och genomföra stora föränd-
ringar om ekonomin inte sätter gränser. Till detta kan läggas att pandemin har 
gjort att många tvingats att testa och utvärdera nya lösningar i ett skarpt läge, 
vilket ökat utvecklingstakten avsevärt, men också lett till insikter om värdet av 
experiment och att ”lära genom att göra”. Samtidigt behöver man inte alltid upp-
finna hjulet själv. Pandemin har också visat för många att omvärldsbevakning 
och att kopiera andra är smarta sätt att snabbt lära sig något nytt. 

Men hur bibehålls detta förändringsbejakande tillstånd och hur säkras de 
förbättringar som uppnåtts när pandemin klingar av och vardagen tar över? Det 
finns ju som bekant ofta starka strukturer som leder tillbaka till hur saker gjordes 
före pandemin, till exempel rutiner, den kompetens som arbetats upp under de-
cennier och fysiska investeringar anpassade för den situationen som rådde före 
pandemin. Ett svar på frågan är att det är viktigt att arbeta medvetet och explicit 
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med att ta tillvara erfarenheterna av pandemin om de inte ska falla i glömska. Or-
ganisatoriskt lärande börjar förvisso med att en eller flera individer ifrågasätter 
nuvarande praktik, men kräver sedan att organisationen internaliserar den nya 
kunskapen genom att skapa strukturer och incitament som gör att förändringar-
na upprätthålls även när förändringstrycket och nyhetens behag lägger sig. Hur 
detta går till beror på vilka erfarenheter som ska tas tillvara och vilka förändring-
ar som ska bibehållas. Enkla förändringar kan kanske fås till stånd genom att 
incitamentsprogram, utbildningar och regler förändras. Andra kanske kräver att 
den fysiska miljön utvecklas eller att nya tekniska hjälpmedel införs. Ytterligare 
sätt att befästa nya kunskaper är att förändra organisationen genom att exempel-
vis inrätta nya tjänster eller organisatoriska enheter, men också genom att rikta 
uppmärksamheten mot det som ska förändras med hjälp av mål, riktlinjer, pla-
ner m.m., eller genom att tillföra mer ekonomiska eller personella resurser till 
ett område. Att vara resultatinriktad i sitt lärande beror på många saker, vem som 
gör bedömningen, när bedömningen görs, hur den görs och var den görs och 
med vilket syfte. Ett sätt att tänka kring hur man som organisation kan arbeta 
strukturerat med förändringsledning skulle kunna vara att utifrån gjorda själv-
värderingar och denna sammanställning ställa sig följande frågor:

Vem ska lära? Är det enskilda individer, t ex experter, en yrkesgrupp eller 
ledningen? Inom en sektor eller i mellanrummen? Eller kanske behöver läran-
det omfatta även grannkommunerna, underleverantörer, brukare, Västra Göta-
landsregionen eller kollegorna inom regionalförbundet? 

Varför lära? Vilka drivkrafter finns? Gör vi detta för att erbjuda bättre service 
och höja ambitionerna? För att effektivisera och spara pengar? För att bli en bätt-
re arbetsgivare? För att lagen tvingar oss? 

Vad lära? Single eller double loop learning, det vill säga effektivitetshöjande 
kring det vi redan gör eller kreativitetshöjande lärande kring nya hot eller möj-
ligheter? Små konkreta förändringar, eller komplexa frågor som kräver samver-
kan med andra? 

Hur, när och var lära? Vilka processer och sammanhang är bra arenor för att 
få till stånd förändringen? Finns det nyckelpersoner som ansvarar för viktiga in-
strument som möjliggör förändring, exempelvis utvecklingsledare, krissamord-
nare, MAS-ar? Ska förändringen befästas genom projekt, utbildningar eller som 
en del i det ordinarie kvalitetsarbetet? Behöver vi skriva om rutiner, planer eller 
liknande? Eller handlar det snarare om att sätta upp mål som stimulerar organi-
sationen till nytänkande?
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Slutsatser och 

rekommendationer

Den här rapporten sammanfattar hur Stenungsunds kommun har hanterat 
covid-19 och vilka lärdomar som kan dras av arbetet. Vi har konstaterat att hän-
delsförloppet varit komplext och långdraget. Flera kommunsektorer har påver-
kats, om än i mycket varierande grad. Arbetet har i allt väsentligt handlat om att 
minimera negativa konskevenser för både individer och lokalsamhället. Vi har 
i rapporten talat om ett händelsestyrt förlopp, där koordinering säväl internt i 
kommunen som kommunens samverkan med externa parter har varit av stor 
betydelse för vidtagna åtgärder. Det är en månghövdad aktörsgrupp med olika 
ansvar och roller som ska samspela, ofta under tidspress. Mycket av ledningens 
arbete har handlat om att samla in, värdera och dela information för att härige-
nom löpande uppdatera gemensamma lägesbilder, men också om att samordna 
och koordinera budskap till såväl medarbetare som brukargrupper så att verk-
samheten kan fortlöpa om än med delvis annan form, styrka och inriktning.

Sammantaget är vår bild att Stenungsunds kommun har lärt mycket av pan-
demin och redan står starkare och bättre rustad att möta liknande och andra 
kriser, men att utrymme finns för fortsatt utveckling och förbättring. Det som 
skiljer denna kris från många andra är ju att trots all bedrövelse så finns också en 
potential i det lärande som verksamheterna tvingats in i. Pandemin har revide-
rat förgivettagna föreställningar och ändrat perspektiv. Det kan handla om att 
utmana synen på äldreboenden som hem och inte sjukvård, förändra sättet vi 
betraktar kontoret som arbetsplats eller att befintlig just-in-time ordning får sig 
en törn. Perspektivskiften av detta slag tror vi är viktiga att identifiera och vara 
medveten om på strategisk nivå, eftersom de kan driva på stora förändringar i 
verksamheten, oavsett man vill eller inte.

På det stora hela är kommunledningen nöjda med hur Stenungsunds kom-
mun har hanterat pandemin och lärdomarna är många. Pandemin har både 
förstärkt det bästa i organisationen och hos enskilda medarbetare, svetsat sam-
man ledningsgrupper och bidragit till bättre samordning mellan verksamheter. 
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Samtidigt är ingen organisation bättre än dess svagaste länk, och pandemin har 
också synliggjort brister och gett viktiga insikter om förbättringsmöjligheter 
både vad gäller den egna organisationen och om samverkan med andra aktörer. 

Kommunens alla sektorer är mer eller mindre drabbade. Vid en samman-
vägd bedömning framträder fyra rekommendationer som centrala att beakta i 
det kommande arbetet. De beskrivs i styckena nedan. De två första som hand-
lar om en öppenhet mot det oväntade har kommunen själv till stor del rådighet 
över då det främst handlar om det interna arbetet. De två senare rekommenda-
tionerna handlar om relationsmönster som kommunen har med externa parter. 
När kris uppstår är det inte konstigt att kommun- och verksamhetsföreträdare 
vänder sig inåt och utgår från den egna kommunens och verksamhetens be-
hov. Men en risk är då att man inte observerar och undervärderar de insikter 
som andra samhällsaktörer gör. Att samverka för att utveckla både stordrifts-
fördelar och kompletteringsfördelar är av stor vikt när man står inför en snarlik 
övergripande utmaning. Vi menar att det finnas anledning att lyfta blicken och 
orientera sig hur andra samhällsaktörer hanterar liknande utmaningar. För när 
restriktioner lättar finns inte bara de stora kommunala samhällsutmaningarna 
som man planerade och tog höjd för innan pandemin, såsom en åldrande be-
folkning och sviktande skattekraft, utan nu även konsekvenser av genomlevd 
pandemi i form av skulder av olika slag. De behöver förvisso hanteras lokalt 
men fordrar också en vidare samhällsdiskussion.

Förvalta erfarenheter och lärdomar aktivt
Det är lätt att vardagen tar över och de flesta glömmer fort. Vi vill därför som 
första rekommendation peka på att det vilar ett ansvar på kommunens ledning 
och chefer att skapa förutsättningar för ett medvetet och strukturerat lärande 
så att erfarenheter och insikter som Coronaåret inneburit ska kunna tas tillvara 
och bidra till en utvecklad organisation och förbättrad krisberedskap. Det or-
ganisatoriska lärandet kan ske på flera sätt, genom dialog på exempelvis chefs-
dagar eller arbetsplatsträffar, genom att justera planer och policydokument, ge-
nom det ordinarie kvalitets- och arbetsmiljöarbetet, vid anpassning av lokaler 
eller andra större investeringar eller som specifika insatser, exempelvis riktade 
utvecklingsprojekt. 

Vi vill också lyfta fram vikten av att hitta organisationens kritiska röster och 
tänka i termer ”vad hade hänt om” när erfarenheterna från krisarbetet ska tas 
tillvara. Det finns en uttalad stolthet i kommunen över hur pandemin hanterats. 
Som vi ser det är denna självaktning ett tecken på att Stenungsunds kommun 
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både som organisation och samhälle tagit sig igenom pandemiåret 2020 utan 
större svårigheter. Det är på många sätt imponerande och hedervärt, men vi vill 
ändå kommentera denna positiva samsyn och lyfta ett varningens finger. I kris 
behöver man av förklarliga skäl hålla ihop och berättelser om framgång höjer 
moralen, både hos sig själv och bland dem man är satt att leda. Positiva upple-
velser är också viktiga för att utveckla nya beteenden, framgång föder framgång. 
Men det är också misstagen, felen och misslyckanden som leder till utveckling. 
Att aktivt och prestigelöst söka efter dessa tror vi därför är viktigt.

När det gäller lärande kan samtalen som påbörjats i den här utvärderingen 
med fördel utgöra en grund för lärandet, men vi tror att det är angeläget att 
involvera fler i processen, så att erfarenheter och förda resonemang som legat 
till grund för denna rapport inte stannar i bland personer i ledande ställning. 
Utvärderingen visar att de som arbetar i den operativa verksamheten, fackliga 
organisationer med flera har viktig kunskap, goda idéer och är en viktig resurs 
vid förändring. Ett sätt att säkerställa ett bra lärande kan därför vara att relativt 
omgående identifiera såväl pågående och planerade processer som gjorda er-
farenheter kan vävas in i, som medarbetare med strategiska roller och uppdrag 
av vikt för det fortsatta lärandet. 

Krisplan 2.0
Vår andra rekommendation handlar om synen på kriser och hur erfarenheter-
na av pandemin kommer påverka framtidens krisplanering och föreställningar 
om beredskap. Det är uppenbart att ingen riktigt var beredd på en pandemi, 
och frågan är om man egentligen kan vara förberedd i detalj på oförutsedda 
händelser – då är de ju knappast oförutsedda eller kriser längre. Istället tror 
vi att det är viktigt att ta fasta på några av de lärdomar som flera lyfter fram: 
Nämligen att organisationer som fungerar bra i normala fall även fungerar bra 
i kris och att alla övningar och krisplaner som gjorts förvisso varit bra, men att 
det som varit avgörande för organisationens förmåga att hantera krisen snara-
re har varit medarbetares och chefers förmåga att hitta på, hjälpas åt och lära 
snabbt, samt goda relationer både inom den egna organisationen och med ex-
terna samarbetsparter. En viktig komponenet i det arbetet är kommunikation 
för att tillgodose såväl medborgare och brukares informationsbehov som den 
egna verksamhetens anseende och förtroende. Med andra ord tror vi att det är 
angeläget att vid sidan av krisplaner och smarta beredskapslager också tänka 
på hur organisationens verksamhet genom kommunikation kan bli ännu bättre 
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på att improvisera för att öka en flexibel beredskap. Nästa kris är kanske inte är 
av epidemisk art men likväl med krav om att vara beredd att agera omgående. 

Fortsätt ha fokus på äldreomsorgens systemsvagheter
Vår tredje rekommendation handlar om omsorgen som system. Pandemins 
epicentrum har till stor del handlat om att minska smittspridningen och skydda 
sköra äldre. I coronakommissionens delbetänkande (SOU 2020: 80) konstate-
rades att äldreomsorgen stod oförberedd och att den var illa rustad för en pan-
demi, och att det råder strukturella brister. Även vittnesmål från Stenungsund 
visar att äldreomsorgen i inledande skeden inte uppmärksammades och ej hade 
adekvat skyddsutrustning, utan att sjukhusvården prioriterades. Mycket fokus 
har också lagts på att förbättra de lokala villkoren vad gäller såväl skyddsutrust-
ning och besöksförbud som utbildning i basala hygienrutiner. I det fortsatta ar-
betet behöver givetvis fokus fortsättningsvis vara på den interna omsorgsorga-
nisationen för att härigenom uppgradera omsorgsarbetet med mer medicinsk 
kompetens. Det handlar också om bemanning och arbetsförhållanden. Arbetet 
behöver även vara inriktat på kommunens samverkan med andra företrädare i 
det vidare omsorgssystemet, med privata vårdgivare, aktörer inom primärvård 
och hälso- och sjukvård, samt statliga myndigheter som Socialstyrelsen och 
IVO å ena sidan och å andra sidan kommunens relation med metaorganisatio-
ner som kommunalförbund och Sveriges Kommuner och Regioner som har 
möjlighet att samordna den kommunala argumentationen regionalt och natio-
nellt. Kommunens ansvar för omsorg och regionens ansvar för vård illustrerar 
det problem som uppstår när två huvudmän samtidigt bär ansvar för sköra och 
äldre i vid mening, och kunskapen om detta fragmenterade system är ingalunda 
okänd. Ett stärkt system förutsätter en bättre förståelse och kunskap om varan-
dras olika logiker och förutsättningar.

Den mellankommunala överhörningen behöver utvecklas
Det handlar också om att se den enskilda kommunens agerande i skenet av vad 
andra kommuner gör. Vår fjärde rekommendation handlar om att adressera en 
diskussion om vad kommunen ska ta ansvar för i kristid, i synnerhet om krisen 
som nuvarande pandemi inte är lokalt avgränsad men upplevs lokalt. Kommu-
ner har gjort olika bedömningar, samtidigt som de har ett stort ansvar när en 
kris inträffar. Medborgare som bor i en kommun, arbetspendlar till en annan 
och har eventuellt gymnasieungdomar i en tredje och äldre anhöriga i en fjärde 
kan möta delvis olika rekommendationer och åtgärder beroende på kommun. 



72

Slutsatser och rekommendationer

Råd och rekommendationer har tolkats på delvis olika vis. Huvudprincipen 
är att den som har ansvar under normala förhållanden också har ansvar under 
kris. Det kommunala självstyret som tradition är starkt även under kristid. Var-
je kris har förvisso sin speciella utformning därför kanske man inte ska röra 
vid övergripande principer om ansvar. Men man får inte gömma sig bakom an-
svarsprinciper när läget också kräver ökad flexibilitet. Ansvar för utförande och 
ansvar för råd om styrning och ledning kan separeras, och råd kan samordnas 
på annan nivå, men det förutsätter även här god kännedom om varandras delvis 
olika förutsättningar och logiker, för annars kan som nu upplevd flernivåstyr-
ning i ett organisatoriskt landskap med flera administrativa och legala gränser 
skapa både otydlighet och bristande effektivitet.
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Till ansvariga för självvärderingar i utvärderingen av 
Stenungsunds Kommuns hantering av coronapandemin
Kommunforskning i Västsverige har fått i uppdrag att utvärdera Stenungsunds 
Kommuns hantering av coronapandemin. Syftet med utvärderingen är att be-
skriva och klargöra hur olika delar av organisationen klarat att hantera den sam-
hällskris som Covid 19 innebär. Utvärderingen ska ge en samlad bild av det 
bedrivna arbetet sedan pandemin bröt ut i mars 2020 fram till nu och utgöra 
underlag för analyser, lärande och förändringar. Utvärderingen ingår i program-
met KomCo - Kommuner i Coronatider där även Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Tanums kommun och Borås Stad ingår.

Vem gör utvärderingen? 
Utvärderingen i Stenungsund kommer att genomföras av en utvärderingsgrupp 
bestående av forskare på Kommunforskning i Västsverige. Utvärderingsgrup-
pen består av Jessica Algehed, Christian Jensen och Mikael Löfström. 

Hur görs utvärderingen?
Utvärderingen bygger på självvärderingar som sex utvalda grupper inom Ste-
nungsunds kommun skriver. Dessa är:

1.  Krisledning (Kommunledning + säkerhetsamordnare)
2.  Sektorsledning Stödfunktioner
3.  Sektorsledning Socialtjänst
4.  Sektorsledning Utbildning
5.  Sektorsledning Samhällsbyggnad
6.  Verksamhetsledning Gymnasiet

Varje självvärdering kommer att följas upp med en separat hearing. Vid dessa 
kommer ni ha möjlighet att diskutera självvärderingarna tillsammans med fors-
karna och lämna ytterligare information. Därefter kommer vi också att göra 
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intervjuer med ytterligare personer inom Stenungsunds kommun som kan ge 
kompletterande perspektiv. 

Efter genomförda självvärderingar, hearingar och intervjuer kommer vi i ut-
värderingsgruppen att göra en samlad bedömning av Stenungsunds kommuns 
hantering av coronapandemin. Analysen sammanställs i en rapport som pre-
senteras i maj 2021.

Anvisning för självvärderingar
Självvärderingarnas omfattning och frågor beskrivs i en mall som bilagts detta 
brev. Frågorna är insorterade under sex områden. Självvärderingen bör besva-
ras av en grupp snarare än en enskild person. För att lägga grunden för bra hea-
ringar, dialog och analys är det viktigt att ni följer mallens indelning och frågor. 
Omfattningen på självvärderingen är maximalt 10 000 ord. Självvärderingarna 
är arbetsmaterial och kommer inte att redovisas i den slutliga rapporten.

Vi har valt att ge alla samma frågor, vilket kan innebära att vissa begrepp kan 
uppfattas vara oklara eller missvisande och vissa frågor svåra att besvara. Om så 
är fallet kommentera detta i självvärderingen. 

Självvärderingen skickas till viveka.nilsson@kfi.se senast 12 mars.

Inför hearingar
Hearingarna för respektive självvärdering kommer att genomföras 22 mars till 
31 april och sker digitalt via Microsoft Teams. För att kunna föra en god dia-
log bör antalet representanter vara 3-5 personer vi dessa möten. Meddela vem 
som ska bjudas in till er hearing  genom att skicka en deltagarförteckning med 
namn, befattning och e-postadress till viveka.nilsson@kfi.se senast 26 februari. 

Boka datum för hearing på följande länk: 
https://doodle.com/poll/9qs2dy4skvhwwbns?utm_source=poll&utm_
medium=link

I länken kan endast ett möte per nyckelaktör bokas. Om ingen av de tider som 
finns passar kontakta viveka.nilsson@kfi.se så hittar vi en annan tid. 

Vi skickar därefter en kallelse med teamslänk till samtliga deltagare.

mailto:viveka.nilsson@kfi.se
mailto:viveka.nilsson@kfi.se
https://doodle.com/poll/9qs2dy4skvhwwbns?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/9qs2dy4skvhwwbns?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:viveka.nilsson@kfi.se
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Viktiga datum
26 februari Sista dag att boka tid för möte/hearing och inkomma med 
  kontaktuppgifter till deltagare 
12 mars  Sista dag att lämna in självvärdering 
22 – 31 mars Möten/hearingar
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Anvisning för självvärdering av Stenungsunds kommuns arbete 
under coronapandemin
Självvärderingen ska omfatta tidsperioden mars 2020 fram till inlämning (se-
nast den 12/3). Arbeta med självvärderingen i grupp. Omfattning max 10 000 
ord. 

A. Inledning - den övergripande bilden

• Hur uppfattar ni att Stenungsunds kommun totalt sett har han-
terat konsekvenserna av coronapandemin ur perspektiven invå-
nare, målgrupper* och medarbetare? Beskriv översiktligt och ge 
exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.

• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inlednings-
vis för att möta den uppkomna situationen?

• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu när en tredje våg 
pågår.

* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, kunder med mera)

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten

• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat kon-
sekvenserna av coronapandemin ur perspektiven invånare, an-
vändare och medarbetare? Beskriv översiktligt och ge exempel 
på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv vä-
sentliga förändringar i tillämpade arbetssätt.

• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inlednings-
vis för att möta den uppkomna situationen?

• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksam-
het när det stod klart att en allmän smittspridning förelåg?
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• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under pe-
rioden från första beslut/åtgärd fram till idag och hur dessa kri-
tiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?

• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera 
akuta problem av skilda slag?

• Har offentlighetsprincipen kunnat upprätthållas?

C. Samarbete och samordning

• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kom-
munorganisationen fungerat under pandemin? Vad har fungerat 
bra, respektive mindre bra?

• Hur har samordningen mellan organisatoriska enheter inom 
kommunen fungerat under pandemin? Vilka brister har ni ob-
serverat?

• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samord-
ning? Har styrningen varit ändamålsenlig och berättigad? Har 
ansvarsordningen varit tydlig?

• Hur har den ekonomiska styrningen påverkat/påverkats?

D. Förutsättningar och beslut

• Hur har samspelet mellan politik och administration fungerat?
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra 

viktiga åtgärder i syfte att hantera konsekvenserna av pandemin?
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvå-

rat att hantera konsekvenserna av pandemin?
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsen-

lig hantering?
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamål-

senlig hantering?
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E. Andra aktörer

• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget 
som finns utanför er kommuns organisation?

• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer 
fungerat?

• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig 
samordning och ett ändamålsenligt samarbete över gränserna?

• Vilka är möjligheterna och svårigheterna i den uppgiftsfördel-
ning som råder mellan olika aktörer?

• Hur har kommunikationen med externa aktörer såsom företrä-
dare för media fungerat?

• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför 
har samverkan uteblivit?

F. Lärdomar och framtid

• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergri-
pande perspektiv dels för den egna verksamheten, att ta med sig 
inför det fortsatta arbetet?

• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att 
coronapandemin och erfarenheter av denna kommer att innebä-
ra för er verksamhet framöver?

• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar 
utifrån de positiva lärdomar som dragits?

• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergri-
pande perspektiv dels för den egna
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Mall vid hearingar och intervjuer

1. Är det något ni vill tillägga utifrån självvärderingen? Något vi 
missat?

2. Vilken är er övergripande uppfattning om kommunens hantering 
av pandemin?

3. Vilka är de huvudsakliga förklaringarna till detta utfall?
4. Vilka är de kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenserna av 

hanteringen av pandemin?
5. Är det några särskilda omständigheter som ni tycker har påverkat 

arbetet med pandemin?
6. Är det något som möjliggjort eller förhindrat en ändamålsenlig 

hantering?
7. Finns det något unikt för Stenungsunds kommun i hanteringen 

av pandemin?
8. Hur har ansvarsfördelning, samordning och samarbete fungerat 

inom kommunen?
9. Hur har samspelet mellan politik och förvaltning varit?
10. Vilka är de främsta lärdomarna ni gjort under pandemin?
11. Hur kommer övergången ske till ett normalläge?



Kommunforskning i Västsverige, KFi, är en organi-
sation som bedriver forskning inom området ekonomi 
och organisation i kommuner och regioner.

Verksamheten utgår ifrån ett samarbetsavtal mellan 
kommuner och regioner samt universitet och högsko-
lor i Västsverige. Syftet med samarbetsavtalet är att ini-
tiera forskning inom det nämnda området och därmed 
bidra till att skapa en stark forskningsmiljö

c/o Göteborgs universitet 
Box 665 
405 30 Göteborg

Tel 031-786 59 00 
E-post kfi@kfi.se 
www.kfi.se
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Riktlinjer och förutsättningar för ersättningsskanning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet antar Riktlinjer och förutsättningar för 
ersättningsskanning i Stenungsunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att pappershandlingar får gallras vid inaktualitet i enlighet med Riktlinjer 
och förutsättningar för ersättningsskanning i Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen föreslås i egenskap av arkivmyndighet att anta riktlinjer i syfte att underlätta för 
kommunens myndigheter att gallra pappershandlingar efter skanning. Riktlinjerna är vägledande 
och när styrelse/nämnder fattat beslut om gallring ges förutsättningar att sluta hantera både analoga 
och digitala versioner av samma dokument. 
 
Utöver att anta riktlinjerna föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta om gallring av 
pappershandlingar efter skanning i enlighet med arkivmyndighetens riktlinjer. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Stenungsunds kommun sker en succesiv övergång till en allt mer digital administration, både 
gällande interna processer samt kommunens service till medborgaren. Under 2020 upphandlande 
kommunen ett E-arkiv (system för bevarade) som ger kommunen förutsättningar för digital 
långtidslagring av handlingar.  
 
För att möta de nya digitala förutsättningarna behöver kommunens rutiner och arbetssätt anpassas. Ett 
av de nya förhållningssätten bör vara att handlingar som inkommer eller upprättas hos kommunen i 
pappersform ska kunna skannas in för att sedan destrueras efter gallringsbeslut. Idag sker en stor 
”dubbelhantering” av handlingar i kommunen, i form av att man både hanterar en digital samt analog 
pappersakt. Förfarandet att destruera, det vill säga gallra en pappersakt efter skanning kallas 
ersättningsskanning. 
 
Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndigheten får i enlighet med arkivreglementet (KF 2021-04-
15 § 78) ta fram riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. För att underlätta och 
kvalitetssäkra en hantering av digitalt inskannade handlingar har arkivmyndigheten tagit fram 
riktlinjer för ersättningsskanning. Riktlinjerna är en vägledning för vilka handlingar som får och inte 
får ersättningskannas samt innehåller tekniska krav på skanningsförfarandet. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet antar riktlinjerna. 
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För att en myndighet ska kunna gallra sina handlingar efter ersättningsskanning enligt 
arkivmyndighetens riktlinjer behöver varje nämnd/styrelse ta ett gallringsbeslut. Riktlinjerna 
föreskriver att pappershandlingar får gallras vid inaktualitet efter skanning under förutsättning att: 

• detta kan ske utan eller med endast ringa förlust av viktiga uppgifter eller data, 
sammanställnings- och sökmöjligheter eller möjligheter att fastställa autenticiteten. 
 

• skanning sker enligt riktlinjernas tekniska krav på skanning, att kvalitetssäkring av 
skannade bilder görs samt att skanningen sker till system, lagringsytor som är förberedda 
att kunna leverera ut information till kommunens E-arkiv. 

 
• det hos en verksamhet/enhet eller för ett visst system inom myndigheten tagits fram en 

rutin för ersättningsskanning i samråd med kommunarkivet.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om gallring i enlighet med 
arkivmyndighetens riktlinjer. 

Barnkonsekvensanalys 
Gallring efter skanning är ett led i att övergå till sammanhållna digitala informationsflöden. 
Detta främjar en god offentlighetsstruktur bland kommunens allmänna handlingar som är 
viktig för nuvarande som framtida generationer. 
 
Juridiska bedömningar 
Vid framtagande av riktlinjer har hänsyn tagits till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
om gallring av pappershandlingar efter skanning (RA-FS 2021:1) samt Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (RA-FS 2009:2). 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-28 
Riktlinjer och förutsättningar för ersättningsskanning i Stenungsunds kommun 
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1. Inledning 
Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndigheten får enligt arkivreglementet (KF 2021-04-15 § 
78) utfärda riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen. Syftet med dessa riktlinjer är 
att underlätta för kommunens myndigheter att kunna gallra pappershandlingar efter skanning på 
rättssäkert sätt. 
 

2. Bakgrund  
 
I Stenungsunds kommun sker en succesiv övergång till en allt mer digital administration, både 
gällande interna processer samt kommunens service till medborgaren. Detta sker bland annat 
genom utbyggnaden av en infrastruktur av E-tjänster samt införande av digital signering. Under 
2020 upphandlande även kommunen ett E-arkiv (system för bevarade) som ger kommunen 
förutsättningar för digital långtidslagring av handlingar.  
 
Den digitala omställningen bidrar till en mer effektiv administration, ett minskat behov av 
lagringsutrymmen för pappersarkiv samt ökad tillgänglighet till kommunens handlingar. 
 
För att möta de nya digitala förutsättningarna behöver rutiner och arbetssätt anpassas. Ett av de 
nya förhållningssätten bör vara att handlingar som inkommer eller upprättas hos kommunen i 
pappersform ska kunna skannas in för att sedan destrueras efter gallringsbeslut. Idag sker en stor 
”dubbelhantering” av handlingar i kommunen, då man både hanterar en digital akt samt en analog 
pappersakt. Förfarandet att destruera, dvs. gallra en pappersakt efter skanning kallas 
ersättningsskanning. 
 
Ersättningsskanning 
 
Ersättningsskanning innebär att ersätta ett pappersoriginal med en digital version. Efter att 
pappersoriginalet har så kallat ersättningsskannats ska detta gallras. Den digitala versionen av 
handling tas om hand för arkivering.  
 
Gallring av pappersoriginal   
 
Allmänna handlingar ska enligt arkivlagen bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt 
bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av en myndighet. Vid 
destruering av pappersoriginal efter skanning sker så kallad gallring.  
 
Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar, eller vidta 
andra åtgärder med handlingarna som medför:  

• förlust av betydelsebärande data (informationsförlust),  
• förlust av möjliga sammanställningar,  
• förlust av sökmöjligheter, eller  
• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 

 
Arkivlagen 10 § medger dock att gallring får ske under förutsättning att allmänhetens rätt till 
insyn inte åsidosätts eller att handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och 
forskning. 
 



 
 

Pappershandlingar som skannats till ett IT-stöd, får gallras om detta kan ske utan eller med 
endast ringa förlust av viktiga uppgifter eller data, sammanställnings- och sökmöjligheter eller 
möjligheter att fastställa autenticiteten. 
 
 
3. Riktlinjer och förutsättningar för tillämplig av 
ersättningsskanning  
 
Arkivmyndigheten har tagit fram riktlinjer för ersättningsskanning som ska underlätta för kommunens 
verksamheter att kvalitetssäkra hanteringen av digitalt inskannade handlingar. Riktlinjerna är en 
vägledning för vilka handlingar som får och inte får ersättningskannas samt tekniska krav på 
skanningsförfarandet.  
 
För att en myndighet ska kunna gallra sina handlingar efter ersättningsskanning enligt 
arkivmyndighetens riktlinjer behöver varje nämnd/styrelse ta ett gallringsbeslut. Riktlinjerna 
föreskriver att pappershandlingar får gallras vid inaktualitet efter skanning under förutsättning att: 

 
• detta kan ske utan eller med endast ringa förlust av viktiga uppgifter eller data, 

sammanställnings- och sökmöjligheter eller möjligheter att fastställa autenticiteten. 
 

• skanning sker enligt riktlinjernas tekniska krav på skanning, att kvalitetssäkring av 
skannade bilder görs samt att skanningen sker till system, lagringsytor som är förberedda 
att kunna leverera ut information till kommunens E-arkiv. 

 
• det hos en verksamhet/enhet eller för ett visst system inom myndigheten tagits fram en 

rutin för ersättningsskanning i samråd med kommunarkivet.  
 
 
 
3.1 Handlingars bevisvärde och juridiska aspekter 
 
Beroende på vilket informationsinnehåll en handling har, kan den besitta olika nivåer av 
bevisvärde. Ett mediebyte medför alltid någon form av informationsförlust framför allt 
beträffande möjligheten att bedöma handlingarnas autenticitet. Det kan således vara svårt att 
överföra ett bevisvärde från ett pappersoriginal till elektronisk handling. I det här sammanhanget 
räknas handlingar som behövs för bevisvärde, för att styrka ett legalt förhållande eller för att 
styrka rättigheter och skyldigheter. Det handlar exempelvis om avtal och överenskommelser som 
har stor ekonomisk och juridisk betydelse. 
 
Det finns även de handlingar som enligt lag inte får ersättningsskannas. Detta förekommer 
exempelvis i sammanhang när lagen ställer krav på ”egenhändigt undertecknade”. I dessa fall 
förlorar handlingen helt sitt bevisvärde i ett inskannat format. Nedan följer ett antal exempel där 
ersättningsskanning i dagsläget inte är möjlig:  
 

• Justerade protokoll (fullmäktige, nämnd, styrelse, bolagsstämma)  
• Äganderättshandlingar (köpeavtal), handlingar vid överlåtelse av fast egendom 



 
 

• Fader- och föräldraskapserkännande  
• Registerutdrag (enligt förmyndarskapsförordningen) 

 
För övrigt kan handlingars format, gråskala, färg eller andra liknande egenskaper påverka om det 
är lämpligt eller inte att handlingen enbart ska bevaras som en skannad bild. Det kan handla om en 
handling som i sig har ett kulturhistoriskt och estetiskt värde, exempelvis en illustration eller 
ritning. 
 
Varje verksamhet/enhet behöver göra en översyn av vilka handlingar som kan ersättningsskannas 
samt bedöma hur länge pappersoriginalet behöver finnas kvar. 
 
 
3.2 Tekniska krav och kvalitetssäkring  
 
Vid ersättningsskanning behöver man ta hänsyn till hela processen från att en pappershandling ska 
skannas till en digital kopia till att sedan slutligen gallras. Både hårdvara, mjukvara och 
användarrutiner behöver vara anpassade på ett sådant sätt att den inskannade handlingen omfattar 
den kvalité och får de förutsättningar för att kunna lagras under hela bevarandetiden. Häri ingår 
även att ha utformade rutiner för kvalitetskontroller så att originalhandlingen efter skanning ska 
kunna gallras på ett betryggande sätt.   
 
Systemkrav och plan för bevarande 
 
För att ersättningsskanning ska tillämpas ska systemet eller lagringytan som informationen ska 
skannas till vara förberedd för att kunna exportera information vidare till kommunens E-arkiv. 
Detta innebär att det antingen redan genomförs etablerade exporter till E-arkivet från 
systemet/lagringsytan eller att ett system uppfyller det krav som gör det möjligt att i framtiden 
kunna genomföra exporter till E-arkivet. Kravet på ett sådant system är att det ska kunna finnas 
exportmöjligheter, kunna hantera metadata, lagra standardiserade filformat och för övrigt vara 
ett säkert system för lagring av information. Dessutom ska det finnas en plan för när i tid 
informationen ska kunna exporteras till E-arkivet. 
  
Skanningsinställningar 
 
Filformat  
 
Skannade handlingar ska lagras i ett format som är godkänt för långtidslagring. Om inte det är 
möjligt ska de lagras i sådant format som är möjligt att konvertera vid senare tillfälle (Använd då 
företrädelsevis formatet PDF för kontorsdokument). Gallringsbara handlingar behöver i regel inte 
skannas eller överföras till ett format för långtidslagring. Detta är dock avhängt på hur lång 
gallringsfristen som handlingen omfattas av.  
 
Godkända arkivformat för långtidslagring:  
 

• Kontorsdokument: PDF 1.4 (PDF/A-1) (ISO 19005-1:2005, IDT).  
(Välj inställning PDF/A, ej kompakt, på scannern) 

• Fotografier: JPEG (SS-ISO 10918) eller TIFF (ISO 12639:2004) 
 
 
 



 
 

Färg  
 
Vid skanning rekommenderas följande val av färginställning:  

• Färg – Handlingar som är i färg och i gråskala. 
• Svartvitt –Handlingar i svartvitt (Avser svart text på vit bakgrund). 

 
Upplösning 
 
När en pappershandling skannas skapas en bildfil. Bildens upplösning avgör hur skarp bilden blir, 
det vill säga hur tydligt detaljer kommer att synas. Upplösningen rekommenderas att inte vara 
lägre 300 dpi (dots per inch). En högre upplösning än 300 dpi kan vara lämpligt i vissa fall, 
exempelvis vid skanning av fotografier, handlingar som av olika anledningar är oskarpa. 
 
Textidentifiering (OCR-Skanning) 
 
Textidentifiering eller så kallat OCR, Optical Character Recognition är en funktion som gör det 
möjligt att söka i textinnehållet i skannat dokument. Att använda denna funktion ger både fördelar 
som innebär att sökbarheten ökar i den digitala informationen och att det går att återanvända 
information vid skapandet av nya handlingar.  
Det finns även möjlighet att textidentifiera med programmet Adobe Acrobat Professional. 
 
Kvalitetssäkring  
 
För att kunna gallra pappersoriginalet behövs en kontroll göras av varje inskannad handling:   
 

• Den inskannade handlingen stämmer överens med pappersoriginalet 
• All information har skannats. (Kontrollera alltid om en handling är dubbelsidig och att 

man fått med båda sidor vid skanning)  
• Den inskannade handlingen är läsbar. (Skannern ska vara inställd på ett sådant sätt så att 

inte den skannade bilden blir sned, att texten blir otydlig eller att text inte kommer med 
längst ut i kanterna.  

• De tekniska kraven ovan angående såsom upplösning, filformat, filnamn etc. har uppfyllts.  
 
Gallring av tidigare inskannade handlingar 
 
Riktlinjerna avser huvudsakligen handlingar som kommer att gallras från och med nu, men kan 
viss mån tillämpas på handlingar som skannats längre bak i tiden. Om den redan inskannade 
handlingen bedöms ha den kvaliteten som krävs för sitt syfte får pappershandlingarna gallras vid 
inaktualitet. Bedömningen görs i samråd med kommunarkivet.  
 
3.3 Rutin för ersättningsskanning 
 
Efter att en myndighet/styrelse har tagit sitt gallringsbeslut för pappershandlingar efter skanning 
kan en verksamhet/enhet ta fram en rutin för ersättningsskanning i sin verksamhet. En gemensam 
rutin kan också exempelvis sättas upp för ett visst system som nyttjas av flera verksamheter.  
Rutinen ska utgå från arkivmyndighetens riktlinjer och myndighetens/styrelsens gallringsbeslut. 
Rutinen tas fram i samråd med kommunarkivet och består av en utredning om vilka handlingar 
som ska ersättningsskannas samt en checklista för kvalitetssäkrad skanning. Mall för rutin finns i 
bilaga. 
 
 



 
 

Bilaga:                                                                                               
 

Rutin för ersättningsskanning av XX handlingar 
 
Från och med 2022-01-01 kommer xx skanna alla sina nytillkomna handlingar.  
 
Handlingar som ska ersättningsskannas 
  
Handlingar som ska vara kvar i pappersoriginal 
 
Checklista för kvalitetssäkring 
Granskning Anmärkning Check 
Handlingen är skannad i 
minst 300 dpi 
upplösning 

Skanningsinställningar: 300 dpi, 
PDF/A, (ej kompakt), OCR 
(Precision) 

 

Handlingen är skannad i 
färg 

   

Handlingen är OCR-
skannad 

  

Filformatet har valts i 
PDF, eller PDF/A-1 för 
kontorsdokument och 
fotografier JPEG, TIFF 

  

En noga kontroll har 
gjort av kopian 
överensstämmer med 
pappersoriginalet  

  

 
XX ålägger sig att bevaka att kopiorna ska vara tillgängliga och förbli autentiska genom hela 
bevarandetiden. 
 
Gallringsfrist 
Gallringsfristen sker av pappersoriginalet ”vid inaktualitet”, dvs. gallring får ske när kontroll 
och granskning är genomförd och den visar att innehållet i den skannade handlingen stämmer 
överens med pappersoriginalet. 
Övrigt  
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Helena Maxon Till  Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Deluppföljning intern kontrollplan 2021 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i kommunen. Den 
interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppnås, att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, information om verksamheten och att 
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera efterlevs. 

Internkontrollplanen innehåller tre identifierade riskområden med plan för uppföljning för 
överförmyndarnämnden. Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för att 
mäta förekomsten av de beskrivna riskerna och åtgärder kommer att skapas för att undvika att de 
blir verklighet. En delårsuppföljning är gjord och presenteras nu för nämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-07-20 
Deluppfölning intern kontrollplan ÖFN 2021 daterad 2021-07-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon  
Administrativ chef   
 
Beslut skickas till 
Lilla Edets kommun, Orust kommun, Tjörn kommun 
Kommunstyrelsen Stenungsunds kommun 
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Helena Maxon 
 
 
Bilaga – Deluppföljning intern kontrollplan ÖFN 2021 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Bilaga Dnr ÖFN 2021/2
2021-07-20

Riskområde 
Risk och 
väsentlighet 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att det finns 
handlingar 
arkiverade som 
borde gallrats 
 
Riskvärde 
Risk: 4 
Väsentlighet: 3  
Totalt: 12 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Ny 
dokumenthanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslista. 
 
Rutiner framtagna för 
hur gallring ska göras 
vid avslut av ärenden  

Stickprov av 20 
arkiverade akter som 
är äldre än 3 år för att 
se om 
dokumenthanterings-
planen följs. 

Uppföljning 20 juli 
2021 
I femton av akterna 
har gallring ej 
påbörjats.  
I tre av akterna har 
gallring gjorts men ej 
helt korrekt 
I två av akterna har 
gallring skett helt 
enligt 
dokumenthanterings-
planen 

Ytterligare information 
och utbildning till 
arkivredogörare och 
övriga medarbetare.  
 
Förtydligande av 
plocklistan.  
 
Riskområdet bör vara 
med även 
nästkommande år. 

Risk att 
sekretessklassade 
uppgifter eller 
känsliga 
personuppgifter 
röjs/lämnas ut 
 
Riskvärde 
Risk: 3 
Väsentlighet: 2 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 

Finns rutin om att 
känsliga 
personuppgifter inte får 
sändas via e-post. 
 
 
Tjänsteskrivelser som 
innehåller  
sekretessuppgifter  
trycks på rosa papper till 
de förtroendevalda. 

Stickprov av 20 sända 
e-postmeddelande för 
att se om de innehåller 
känsliga uppgifter. 
 
 
Kontroll på två 
sammanträden om alla 
rosa handlingar 
återlämnats. 

Uppföljning 20 juli 
2021; 
20 sända e-post svar 
på inkomna frågor till 
överförmyndarmailen 
har kontrollerats.  
18 av dessa innehöll 
inga sekretess eller 
känsliga uppgifter 
2 st vidarebefordrade 
till handläggare där 
person nr fanns med.  
Kontroll på 
sammanträde ej med i 
deluppföljningen, följs 
upp under hösten.  

Ytterligare 
utbildningsinsatser för 
att uppmärksamma på 
att  
även internt 
vidarebefordrade e-
post inte får innehålla 
känsliga uppgifter. 

Risk att 
personuppgifter 
inte behandlas i 
enlighet med 
dataskyddsföror
dningen (GDPR) 
 
Riskvärde 
Risk: 2 
Väsentlighet: 3 
Totalt: 6 
Ansvarig: 
Administrativ 
chef 
 

Överförmyndarnämnden 
är ytterst ansvariga för 
hur personuppgifter 
behandlas  
Enligt 
dataskyddsförordningen 
(EU 2016/679) ska en 
personuppgiftsansvarig 
tillhandahålla den 
registrerade viss 
information om 
personuppgiftsbehandlin
gar som sker under 
dennes ansvar.   
Idag hanterar 
verksamheten flertalet 
personuppgifter och har 
ett arbetssätt för att följa 
lagstiftningen 

Stickprovskontroll av 5 
(motsvarar drygt 10 % 
av blanketterna) 
blanketter med 
personuppgifter.   
Framgår det på 
blanketten var 
personen kan finna 
information om: 
• Ändamål med 

behandlingen 
• Rättslig grund för 

behandlingen  
• Vilka 

personuppgifter 
som behandlas  

• De registrerades 
rättigheter  

• Information om 
hur man klagar till 
tillsynsmyndighet  

Ej med i 
deluppföljningen, följs 
upp under hösten. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/866
2021-09-22

 
Maja Liisa Odelius Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar ändringar av sin delegationsordning i enlighet med förslag daterat 22 
september 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en sammanställning över till vem och i vilka ärenden 
kommunstyrelsen lämnar vidare rätten att fatta beslut inom. Syftet med en delegationsordning 
är att avlasta kommunstyrelsen vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till 
någon annan. Organisationen blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att 
den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Under år 2020 gjordes en omfattande översyn av kommunstyrelsens delegationsordning, som 
sedermera resulterade i att kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 11 januari 2021 
(§ 15). Delegationsordningen, liksom andra styrande dokument, behöver regelbundet ses över 
och hållas uppdaterad för att vara ändamålsenlig. Aktuell översyn innebär inga 
genomgripande förändringar, men likväl föreslås vissa justeringar av delegationsordningen 
för att effektivisera beslutsfattandet.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen förslår att följande ändringar görs av delegationsordningen: 
 

• A 11.2, Skadeståndsersättning och annan ersättning inom Gata Park, utgår. A. 11.3, 
som då får numreringen A 11.2, kompletteras istället med ”för VA-Gata gäller dock 
upp till två prisbasbelopp”.  

• A 13.4 är ny. Delegationen avser att ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast 
egendom) för enskilda bostäder med en uppsägningstid om max tre månader, samt att 
hyra ut de samma i andra hand. Villkor för delegationen är att summan maximalt 
uppgår till 5 prisbasbelopp per år och avtal.  

• A 13.5 är ny. Delegationen gäller samtycke till ombyggnation i av kommunen uthyrd 
lokal eller fastighet. 
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• A 14.4, Utarbeta riktlinjer för god produktion- och hygienpraxis samt upprätta, 
övervaka och tillämpa HAACCP-principer för livsmedelssäkerhet enligt EG-
förordningen om hygien. Denna delegation finns sedan tidigare, det som är nytt är att 
en delegat har tillkommit (funktionschef service).  

• D 1.3, Beslut om interkommunal ersättning gällande barn och elever till och från 
annan kommun, finns sedan tidigare. Nytt är att delegat ändras från sektorchef 
utbildning till verksamhetschef. 

• D 2.10 är ny, delegationen avser beslut om att avsluta tillsyn utan åtgärd. Beslut om att 
meddela anmärkning och beslut om att avstå från att ingripa fattas av sektorchef, 
varför även beslut om att avsluta tillsyn utan åtgärd föreslås fattas av sektorchef. 

• D 5.6, Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening och pensionärsförening. 
Denna delegation finns sedan tidigare, det som är nytt är ändring av delegat från 
verksamhetschef för kultur och fritid till enhetschef för idrott och anläggning. 

• D 8.3, D 8.5, D 8.6 samt D 9.3 har enbart kompletterats med ytterligare lagrum, ingen 
ändring i övrigt. 

 
Ändringar enligt beskrivning ovan framgår även av bifogad delegationsordning, där röd 
överstrykning innebär förslag om att delegationspunkten tas bort, gul överstrykning 
betyder en förändring av något slag och grön överstrykning indikerar ny delegationspunkt.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför beslutet i sig inte några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen 6 kap 37 §, 7 kap 5 § uppdra åt en anställd i 
kommunen, dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt 
i ärenden inom det egna verksamhetsområdet vilket framgår av kommunstyrelsens reglemente 
som fastställs av kommunfullmäktige.  
 
Av kommunallagen 6 kap. 38 § framgår det vilken beslutanderätt kommunstyrelsen inte får 
delegera: 
 

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
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- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige 
har överklagats, 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt,  

- Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
Delegationsordningen har utformats med beaktande av reglerna om delegering och följer de 
lagar som berörs. Förvaltningen har kontrollerat delegationerna för att säkerställa att lagstöd 
finns för varje specifikt ärende. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Kommunstyrelsens delegationsordning med förslag till ändringar 2021-09-22 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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1 Kommunallagens regler om delegering av beslutanderätt 
1.1 Vad innebär delegering? 
Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda i kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon 
annan i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. 

 
De juridiska förutsättningarna för kommunstyrelsens möjlighet att delegera 
beslutanderätt följer av 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL) som reglerar delegering 
inom en nämnd. 

 
Den som ges beslutanderätt kallas delegat. Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe. 
Ett beslut av delegaten ses som ett kommunstyrelsebeslut och kan överklagas på samma sätt 
som om kommunstyrelsen själv hade fattat beslutet. 

 
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. 
Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
1.2 Vad är en delegationsordning? 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin 
beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden/kommunstyrelsen vissa 
rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta 
skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av 
större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen 
och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

 
1.3 Vad får delegeras? 
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ärenden inom det egna verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområdet framgår av kommunstyrelsens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätt ska 
delegeras. Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom 
denna delegationsordning där beslutanderätt i olika ärenden överförs till delegater. 
Räckvidden för kommunstyrelsens delegeringsbefogenhet är dock begränsad enligt 6 kap. 38 
§ KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras (se nedan). 

 
 
 

Enligt 6 kap. 38 § KL får kommunstyrelsen inte delegera beslutanderätt i följande slag av 
ärenden: 



• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, (t.ex. 
får beslutanderätt att omdisponera medel inom kommunstyrelsens fastställda 
driftbudgetram inte delegeras), 

 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats, 

 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

1.4 Delegering eller ren verkställighet? 
Delegationsordningen är en förteckning över delegerad beslutanderätt i enlighet med 
kommunallagens regler. Delegationsordningen ska med andra ord endast innehålla beslut i 
kommunallagens mening och inte beslut som utgör s.k. ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och beslut som utgör ren verkställighet är ibland svår att 
fastställa. 

 
Med beslut i kommunallagens mening kännetecknas att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt 
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom 
förvaltningsbesvär. Bedömningen kan dock inte endast göras utifrån överklagbarheten 
eftersom t.ex. yttranden normalt sett inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga 
bedömningar och därmed förutsätter delegering för att kunna överföras från nämnd till annan. 

 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det kan t.ex. röra sig om rent förberedande åtgärder eller frågor som är reglerade i lag eller 
avtal. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt 
ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren 
verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig 
personaladministration. 

 
Beslut av rent verkställande art betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och kan 
inte överklagas. De ska därför inte heller upptas i delegationsordningen. Även om den 
enskilde inte kan överklaga ett sådant beslut genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att få beslutet granskat, nämligen 
genom rättslig prövning vid allmän domstol, genom en anmälan till JO eller genom 
påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

 
 

1.5 Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol och beslut att begära inhibition går 
att delegera förutsatt att det överklagade beslutet i sig får delegeras. Till exempel får inte 



delegeringen i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda omfatta ärenden av 
principiell betydelse eller annars av större vikt (6 kap. 38 § KL). 

 
1.6 Vem kan kommunstyrelsen delegera till? (6 kap. 37 § KL, 9 kap. 37 § KL) 
Kommunstyrelsen kan lämna delegeringsuppdrag till: 

 
- presidiet, 
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en anställd hos kommunen, 
- en anställd i annan kommun inom ramen för avtalssamverkan. 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 
 

- flera anställda i grupp, 
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
- anställd i kommunalt företag. 

 
1.7  Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där 

kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL) 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
styrelsen att besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som absolut måste avgöras omgående. Vilka 
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. 
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av kommunstyrelsen. 

 
1.8 Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap. 40 § KL) 
Kommunstyrelsen ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
delegationsuppdrag ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut som inte ska anmälas och som 
får överklagas genom s.k. laglighetsprövning ska protokollföras särskilt. 

 
Brådskande beslut fattade av ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett måste alltid 
återrapporteras till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är flera. Kommunstyrelsens informations- och 
kontrollansvar tillgodoses och dessutom kan anmälan utgöra en avgörande faktor för att 
beslutet ska vinna laga kraft. 

 
För beslut som kan överklagas med s.k. laglighetsprövning enligt kommunallagen är anmälan 
en förutsättning för att besvärstiden ska börja löpa och för att beslutet ska vinna laga kraft. 
Besvärstiden börjar löpa tre veckor från den dag som protokollet från det sammanträde vid 
vilket beslutet anmäldes till kommunstyrelsen anslås på kommunens anslagstavla. När 
besvärstiden löpt ut och beslutet inte längre kan överklagas vinner det laga kraft. 



Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär vinner laga kraft ändå, nämligen när tre 
veckor har passerat sedan dess att den beslutet angår, har tagit del av beslutet. Det är dock 
viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt kommunallagen gäller även i dessa 
fall. 

 
1.9 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 

 
 

2 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska nedanstående bestämmelser gälla. 

 
2.1 Ordförandes beslut i brådskande ärenden 
Med stöd av 6 kap. 39 § KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
för ordföranden, i första hand till förste vice ordförande och vid förfall för förste vice 
ordförande till andre vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
2.2 Ärenden av principiell betydelse 
Delegat ska överlämna ärende till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

 
2.3 Beslut endast inom ramen för budget 
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets driftbudgetram 
eller inom ramen för kostnadsram för visst projekt. Tvingande lagstiftning är dock 
överordnad. 

 
2.4 Jäv 
Delegat som är jävig i ett ärende får inte delta i handläggningen eller närvara vid 
beslutsfattandet. Delegat som misstänker att denne är jävig ska omedelbart anmäla jäv 
och överlämna ärendet till närmaste chef. Delegaten ska i sådana fall anses 
frånvarande och ersättare får träda in i dennes ställe, se punkt x. 



2.5 Ersättare vid förfall för kommunstyrelsens ordförande 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordförande och vid 
förfall för både ordförande och förste vice ordförande inträder andre vice ordförande, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.6 Ersättare vid förfall för övriga delegater 
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/tillförordnad som delegat om sådan 
har utsetts och om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 
Om det inte finns någon utsedd vikarie/ tillförordnad och beslut inte utan större 
nackdelar kan avvaktas till delegatens återkomst inträder närmast överordnad chef, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.7 Ingå avtal 
Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat anges. 

 
Beslut som fattas av kommunstyrelsen, det vill säga där delegation saknas, ska undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 
och kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör i enlighet med styrdokumentet 
”Undertecknande av värdehandlingar”. 

 
2.8 Anmälan av delegationsbeslut 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 
När en delegat har fattat beslut med stöd av delegationsordningen ska delegaten genast anmäla 
detta enligt förvaltningens interna rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. 

 
Anmälan av delegationsbeslut ska innehålla en beslutsbeskrivning, beslutsdatum, hänvisning 
till aktuell beslutspunkt i delegationsordningen samt namn och titel på delegat. 

 
Anmälan av delegationsbeslut om anställning administreras centralt i kommunen. 
Förvaltningen sammanställer månatligen samtliga anställningar över 3 månader. Av 
sammanställningen ska det framgå vilken befattning som anställts, datum för anställningen, 
sysselsättningsgrad samt arbetstid. 

 
Anmälningarna av delegationsbeslut sammanställs och redovisas för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar därefter om godkännande av redovisningen, vilket protokollförs i 
en särskild paragraf. 



 

3 Förkortningar över lagar, förordningar och 
delegater 

3.1 Lagar och förordningar 
 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
FL Förvaltningslag (2017:725) 
FOSO 
FoV 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
Förordning (2011:110) om vuxenutbildning 

GDPR 
 
 
 
 
 

GyF 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), kallas ofta för GDPR (General Data 
Protection Regulation) 
Gymnasieförordning (2010:2039) 

HVF Hemvärnsförordning (1997:146) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LKP 
LSS 

Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

MB 
OSL 

Miljöbalk (1998:808) 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan och bygglag (2010:900) 
SFO 
SL 

Skolförordning (2011:185) 
Skollag (2010:800) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
TRF 
TF 
VägL 

Trafikförordning (1998:1276) 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
Väglag (1971:948) 

 
3.2 Delegater 

 
EC Enhetschef 
EKCH Ekonomichef 
FC Funktionschef 
FC adm Administrativ chef 
KD Kommundirektör 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PC Personalchef 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SC Sektorchef 
VC Verksamhetschef 



 
Del.nummer 

 
Delegationsbeslut 

 
Delegat 

 
Lagrum 

 
Villkor 

 
Kommentar 

     

A SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 
         

A 1 Tjänstepersonsorganisation 
         

 
A 1.1 Organisatoriska förändringar på sektorsövergripande 

nivå 

 
KD 

 Dock ej organisationsförändringar som faller inom 
KL 5:1 eller 6:38. 

 
Samråd med KSP 

     

 
A 1.2 

 
Organisatoriska förändringar inom en sektor 

 
SC 

        

A 2 Allmänna handlingar 
         

 
 
A 2.1 

 
Beslut att inte lämna ut handlingar samt uppställande 
av förbehåll 

 
 
KD, SC, VC, FC, Kommunjurist 

 
 
TF, OSL kap. 5-6 

  
Observera att den enskilde har rätt att få ett beslut 
med överklagandehänvisning. Prövningen av en 
begäran om utlämnande ska ske skyndsamt. 

     

 
A 2.2 

 
Beslut att omhänderta arkiv mot arkivbildarens vilja 

 
Kommunarkivarie 

        

 
A 2.3 

 
Beslut om gallring av till arkivmyndigheten 
överlämnade handlingar 

 
Kommunarkivarie 

        

 
 

A 2.4 

 

Beslut om överlämnande av allmäna handlingar till 
enskilda för förvar i samband med att kommunala 
verksamheter övergår till enskilt rättssubjekt 

 
 

Kommunarkivarie 

        

A 3 Dataskyddsförordningen (GDPR)          

 
 
A 3.1 

 
Beslut med anledning av den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15-21 
i GDPR 

 
 
FC adm 

 
 
GDPR artiklarna 12.5 och 15-21 

       

 
A 3.2 

 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

 
SC, VC, FC, EC 

 
GDPR artikel 28 

 
Den chef som ingått huvudavtalet 

      

 
A 3.3 Utse och entlediga dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen 

 
SC sf 

 
GDPR artikel 37 

       

 
A 4 

 
Allmänna ärenden och rättsfrågor 

         

A 4.1 Beslut om att inleda rättegång eller förrättning KD 
  

Avser civilrättsliga processer 
     

 
A 4.2 Överklagan av delegationsbeslut som ändrats av 

domstol 

 
SC 

  
Om tvistebeloppet understiger 3 pbb 

      

 
A 4.3 

 
Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
45 § FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.4 

 
Ändring av beslut som fattats med stöd av delegation 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
37-39 §§ FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.5 

 
Yttrande över överklagat delegationsbeslut 

 
Delegat i ursprungsärendet 

  
Efter samråd med överordnad chef Yttrande över överklagat beslut som nämnden fattat i 

sin helhet kan inte delegeras. (6:38 KL) 

     

 
A 4.6 

 
Avvisande av enskilds ombud eller biträde 

 
SC 

 
14 § FL 

       



A 4.7 Yttrande angående antagande av hemvärnsman Administrativ assistent IFO 5 § HVF 
       

 
A 4.8 

 
Överklagan av beslut om folkbokföring 

 
VC IFO-FH 

 
40 § Folkbokföringslagen 

       

 

A 4.9 
Svar på remisser från andra myndigheter rörande 
miljö-, natur- och havsfrågor som inte är av principiell 
betydelse 

 

VC Strategi Samordning 

        

 
A 4.10 

 
Tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp 

 
SC sf 

        

 
 

A 4.11 

 

Beslut om att lämna remissyttrande vid remisser av 
mindre vikt för kommunen samt beslut att avstå från 
att lämna yttrande i dessa fall. 

 
 

KD 

  
 

Efter samråd med KSP 

      

 

A 4.12 
Besluta att inte tillgänglighetsanpassa digital offentlig 
service om det är oskäligt betungande att fullgöra 
tillgänglighetskraven 

 

Kommunikationschef 
Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service 

       

 
A 5 

 
Personal 

         

 
A 5.1 

 
Tecknande av lokalt kollektivavtal 

 
PC 

        

 
A 6 Anställning och villkor inkl. lön i samband 

därmed 

         

 
A 6.1 

 
Tillfälligt förordnande av kommundirektör 

 
KSO 

  
max 60 dagar 

      

 
A 6.2 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av sektorchef, 
ekonomichef och personalchef 

 
KD 

  
Efter samråd med KSP 

      

 
 
A 6.3 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av 
verksamhetschef/funktionschef 

 
 
SC 

  
 
Efter samråd med KD 

      

 
A 6.4 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av enhetschef 

 
VC, FC 

  
Efter samråd med SC 

      

 
A 6.5 

 
Anställning av övrig personal inom ansvarsomådet KD, SC, VC, FC, EC, bitr EC, Rektor, 

bitr Rektor 

        

A 6.6 Lönesättning utöver fastställda kriterier PC 
        

 
A 7 

 
Uppsägning, avskedande, omplacering etc. 

         

 
A 7.1 

 
Uppsägning på grund av arbetsbrist eller av 
personliga skäl 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.2 

 
Avskedande eller disciplinåtgärd 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.3 

 
Omplacering av personal mellan sektorerna 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     



 

A 7.4 

 

Träffa överenskommelse om avslut av anställning 

 

KD, SC 

   

Efter samråd med personalchef 

     

 
A 8 Bevilja ledighet utöver det som anges i 

lagar, avtal eller riktlinjer 
         

 
A 8.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 8.2 

 
Sektorchef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 

A 8.3 

 
Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd 
personal 

 

SC 

        

 
A 8.4 

 
Enhetschef och direkt underställd personal 

 
VC, FC 

        

 
A 8.5 

 
Övrig personal 

 
EC 

        

A 9 Förbud mot bisyssla 
         

 
A 9.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 9.2 

 
Sektorschef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 
A 9.3 

 
Personal inom respektive sektor 

 
SC 

   
Samråd kan om så behövs ske med personalchefen. 

     

A 10 Upphandling          

 
 

A 10.1 

 
Gällande avtal för fler än en verksamhet: Beslut om 
att inleda och teckna avtal vid annonserad 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader 
Beslutet omfattar belopp om över 25 tkr 

 
 

Upphandlingschef 

        

 
 
 
A 10.2 

 

Gällande avtal för en verksamhet: Beslut om att 
inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling 
av varor, tjänster och entreprenader. Beslutet 
omfattar belopp över 25 tkr 

 
 
 
VC, FC för budgeterade ramar. 

        

 
 
A 10.3 

 
Gällande direktupphandlingar: Beslut om inleda och 
teckna avtal vid direktupphandling för belopp över 25 
tkr 

 
 
EC, VC för budgeterade ramar 

   
 
Direktupphandling över 100 tkr har 
dokumentationsplikt enligt lag 

     

 
A 10.4 

 
Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid 
annonserat förfarande 

 
Upphandlare 

        

 

A 10.5 

 
Beslut om att deltaga med annan juridisk person vid 
upphandling enligt riktlinje för upphandling och inköp 

 

Upphandlingschef 

        

A 11 Försäkringar och skadestånd          



 
 
A 11.1 

 
Föra kommunens talan i ersättningsfrågor inom de 
beloppsgränser som täcks av kommunens 
försäkringar 

 
 
SC Sf 

        

 

A 11.2 
Skadeståndsersättning och annan ersättning inom 
Gata (sektor samhällsbyggnad) Park (sektor 
stödfunktioner) 

 

SC sb, SC sf 

  

Upp till två prisbasbelopp 

      

 
A 11.2 
(tidigare A 
11.3) 

 
Skadeståndsersättning och annan ersättning 

 
SC 

  
Upp till tre prisbasbelopp. För VA-Gata gäller 
dock upp till två prisbasbelopp. 

      

A 12 Upplåning, placering, avskrivning och 
försäljning 

         

 
A 12.1 

 
Upplåning inom KF:s beslutade upplåningsvolymer 

 
EKCH 

        

 
A 12.2 Upplåning av medel till bolag/stiftelser inom 

kommunkoncernen 

 
EKCH 

  
Inom i budget beslutad volym 

      

 
A 12.3 

 
Placering av kommunens likvida medel 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.4 

 
Derivatinstrument - termins- options- och 
swapaffärer. 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.5 Placering av donationsmedel för Stiftelsen Syskonen 

Parkers minnesfond 

 
EKCH 

  
Utifrån placeringsriktlinjer 

      

 
A 12.6 

 
Avskrivning av fordran under 100 tkr. 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.7 

 
Försäljning av begagnat gods - max 500 tkr 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.8 

 
Försäljning av begagnat gods - max 2 tkr 

 
EC 

        

A 13  
Hyresavtal 

         

 
A 13.1 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 

samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra 
hand av avtalen i max fyra år. 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per avtal. 

      

 
A 13.2 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
för exploateringsfastighet i max fyra år 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per avtal. 

      

 
A 13.3 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
med löpande uppsägningstid på max 12 månader. 

 
 
EKCH 

        

 
A 13. 4  

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) för 
enskilda bostäder med en uppsägningstid om max tre 
månader samt att hyra ut de samma i andra hand. 

 
VC IFO 
VC KoU 
 

  
Upp till 5pbb per år och avtal 

      

 
A 13.5 

 
Samtycke till ombyggnation i av kommunen uthyrd 
lokal eller fastighet. 

 
EK CH 
SC sf 

        

 
A 14 

 
Övrigt 

         

A 14.1 Beslut att utse beslutsattestanter SC 
        



 
A 14.2 Beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betal- 

och kreditkort i tjänsten 

 
EKCH 

        



 
A 14.3 Beslut om avstängning från service som kund ej 

betalar för 

 
VC 

   
Inom sektor samhällsbyggnad 

     

 
 
A 14.4 

Utarbeta riktlinjer för god produktion- och 
hygienpraxis samt upprätta, övervaka och tillämpa 
HAACCP-principer för livsmedelssäkerhet enligt EG- 
förordningen om hygien 

 
 
VC Måltid 
FC Service  

 
 
EG-förordning 852/04 

  
 
Varje kök har ett eget egenkontroll-program 

     

 
 
A 14.5 

 
Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus samt liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

 
 
SC sf 

 
 
FOSO 2:7 

       

A 15 Säkerhet 
         

 
A 15.1 

 
Yttrande enligt kamerabevakningslagen 

 
Risk- och säkerhetssamordnare Kamerabevakningslagen 

(2018:1200) 

       

 
A 15.2 

 
Ingå säkerhetsskyddsavtal 

 
Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
A 15.3 Beslut om registerkontroll och placering i 

säkerhetsklass 

 
Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
B 

 
FOLKHÄLSA 

         

 
B 1 

 
Fördelning av bidrag 

         

 
B 1.1 Besluta om fördelning av bidrag från folkhälsorådets 

budget. 

 
Folkhälsosamordnare 

 
Dokumenterat samråd ska ske med 
Folkhälsorådet. 

      

C SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 
         

C 1 Arrende          

C 1.1  
Ingå arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal i max fyra 
år 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  

Se villkor för undertecknande av värdehandling 

      

C 1.2  
Ändra och upphäva arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Se villkor för undertecknande av värdehandling 

      

C 1.3  
Avslå förfrågan om arrende eller nyttjanderätt VC Exploatering, Mark- och 

exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 2 
Övriga avtal - vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc. 

       

C 2.1  
Ingå avtal med vägförening, vägsamfällighet 
eller samfällighetsförening i max 5 år 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 2.2 
Ändra och upphäva avtal med vägförening, 
vägsamfällighet eller samfällighetsförening 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 2.3  
Tillförsäkra kommunen rätt till servitut eller 
ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt 

 
 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 
 
PBL, FBL, Anläggningslagen, 
Ledningsrättslagen 

 
 
Se villkor för undertecknande 
av värdehandling 

      

C 2.4  
Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt 
eller rätt till anläggning och medverka till ändring 
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt 

 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 

PBL, FBL, Anläggningslagen, 
Ledningsrättslagen 

 

Se villkor för undertecknande 
av värdehandling 

      



C 2.5  
 
Ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens 
ombud i lantmäteriförrättning och underteckna 
överenskommelse i anslutning därtill. 

 
 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
abonnentingenjör 

        

C 2.6  
Utse kommunens representanter i vägföreningar, 
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar 

 
VC Exploatering 

        

C 2.7  
Avslå förfrågan om övriga avtal och medgivande - 
vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, 
servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc. 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 3 Plankostnadsavtal          

C 3.1 
Ingå plankostnadsavtal VC Exploatering 

        

C 4 Köp och försäljning 
         

C 4.1  
Försäljning av villatomter 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt KS fastställda priser. 

      

C 4.2  
Försäljning av bostadsrätter 

 
EKCH 

  
Se villkor för undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.3 
Köp, försäljning, byte eller reglering av fastighet 
eller del av fastighet 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 
Inom kostnadsramen fem prisbasbelopp. Se 
villkor för undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.4  
Köp av fastighet 

 
SC Sb 

  
Max 1,5 mnkr. Se villkor för 
undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.5 I egenskap av fastighetsägare avge framställningar 
och yttrande angående bygglov, planärenden, 
fastighetsbildning m.m. 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 4.6  
I egenskap av fastighetsägare lämna medgivande som 
t ex tillfällig upplåtelse av mark, grannmedgivande vid 
byggnation 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 4.7  
Avslå förfrågan om köp och försäljning av mark 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 5 Upplåtelse av allmän plats          

C 5.1  
Yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av 
offentlig plats 

Trafikhandläggare, VC Exploatering, 
Mark- och exploateringsingenjör, 
Markhandläggare 

  
Enligt ordningsstadgan. 

      

C 5.2  

Upplåta allmän plats 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        



C 5.3  
Tillfälligt upplåta allmän plats för torghandel 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt lokala föreskrifter för torghandel 

      

C 6 
Adresser 

         

C 6.1  
Nummersättning i samband med adressändring 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
Mätingenjör, GIS-ingenjör 

        

C 7 
Trafik 

         

C 7.1 Beslut om undantag för färd med breda, långa och 
tunga transporter 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 13:3 

       

C 7.2 
Regleringar genom lokala trafikföreskrifter Trafikplanerare TRF 10:1 

       

C 7.3  
Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit inaktuella 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 10:1 

       

C 7.4  
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen 

 
Trafikhandläggare 

 
TRF 13:3 

       

C 7.5  
Tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 10 kap 

       

C 7.6  
Beslut om vägvisning 

 
Trafikplanerare 

        

C 7.7  
Förordnande av parkeringsvakter 

 
Trafikplanerare 

 
LKP § 6 

       

C 7.8  
Beslut om fordonsflytt 

 
Trafikplanerare 

Lag (1982:129) och förordning 
(1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall 

       

C 7.9  
Beslut om schakttillstånd i kommunal gatumark 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare 

 
VägL § 43 

       

C 7.10 Godkännande trafikanordningsplaner (TA-planer) på 
kommunala vägar/gator. 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare 

 
TRF, VägL 

       

C 8 
Vatten och avlopp 

         

C 8.1  
Utanför VA-verksamhetsområde: Godkänna eller 
avslå ansökan om att ansluta fastighetsägare till det 
kommunala VA-nätet. 

 
 
EC Teknik 

        

C 8.2  
Utanför VA-verksamhetsområde: Ingå, ändra och 
upphäva avtal med enstaka fastighetsägare som ska 
anslutas till det kommunala VA-nätet och som 
uppfyller kraven enligt B.8.1 alternativt behandla 
enstaka fastighetsägare som att de ingår i VA- 
verksamhetsområde till dess att kommunfullmäktige 
fattat beslut om att fastigheten ska ingå i VA- 
verksamhetsområde 

 
 
 
 

EC Teknik 

        

C 8.3 Yttrande vid tillståndsprövning av industriell 
verksamhet 
avseende VA-frågor 

 

EC Teknik 

  

I enlighet med kommunens ABVA 

      

C 9 Avfall          

C 9.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall, farligt avfall eller 
annan hantering av avfall 

 

EC avfall 

        



C 9.2 Svar på remisser från andra myndigheter rörande 
avfallsfrågor som inte är av principiell betydelse 

 
EC avfall 

        

D SEKTOR UTBILDNING 
         

 
D 1 

 
Övergripande 

         

 
 
 
 
D 1.1 

 
 
 
Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan 
legitimation och behörighet för viss undervisning på 
längre tid än 6 månader men högst ett år. 

 
 
 
 
VC 

 
 
 
 
SL 2:19 

 
 
 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

Detta gäller dock inte om undervisningen avser 1. 
modersmål, 2. yrkesämne i gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå, eller 3. individuella kurser eller 
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Lag 
(2020:446). 

     

 
D 1.2 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 

klagomål 

 
SC Utbildning 

 
SL 4:8 

       

 

D 1.3 

 
Beslut om interkommunal ersättning gällande barn 
och elever till och från annan kommun 

 

VC  

SC Utbildning 

 
SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 
14:14, 16:50, 17:23, 19:43 

       

 
 
D 1.4 

Beslut om yttrande i barn- och elevärende till 
Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg 
samt till Barn- och elevombudet i ärende om anmälan 
om kränkande behandling 

 
 
SC Utbildning 

        

 
 
D 1.5 

 
 
Upprätta årlig plan för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:8 DL 3:16, DL 3:20 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 
 
Del av förskole- /skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
 
D 1.6 

 
Skyndsamt utreda kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier och i förekommande fall 
vidtaga åtgärder. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:10, DL 2:7 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 

Del av förskole-/skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
D 2 

 
Fristående verksamheter 

         

 
 
D 2.1 

 
Beslut om att fristående verksamhet fortsatt uppfyller 
skollagens krav på insikt och lämplighet vid 
förändring inom ägar- och ledningskretsen 

 
 
VC 

 
 
SL 2:5 B 

  
 
Ändring av styrelse 

     

 
 
D 2.2 

 
 
Beslut om tilläggsbelopp 

 
 
FC Stöd 

 
SL 8:23, 9:21, 10:39, 11:38, 
14:17, 16:54, 19:47, 25:13, 
25:15, SFO 14:8 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 

     

 
 
D 2.3 

 
Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor i 
Stenungsunds kommun baserat på 
kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning 

 
 
SC Utbildning 

 
SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 
14:15, 16:52, 17:35, 19:45, 
25:11 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 

     



 
 
 
D 2.4 

Tecknande av entreprenadavtal med fristående 
förskolor, fritidshem eller anna pedagogisk 
verksamhet enligt förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

 
 
 
SC Utbildning 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
D 2.5 

 
Beslut om att meddela anmärkning till fristående 
verksamhet avseende mindre allvarlig överträdelse 

 
SC Utbildning 

 
SL 26:11 

       

 
 
 
 

D 2.6 

 
 
 
Beslut att avstå från att ingripa om: - överträdelsen är 
ringa - om nödvändig rättelse vidtas - det i övrigt 
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl 
mot ett ingripande 

 
 
 
 

SC Utbildning 

 
 
 
 

SL 26:12 

 

Med överträdelse avses avvikelse från de krav på 
verksamheten som följer av lagar och andra 
föreskrifter ex. engångsförseelser, om 
överträdelsen snabbt åtgärdas eller det finns 
särskilda skäl mot ett ingripande (t.ex. om 
huvudmannen själv påtalat en brist och försöker 
åtgärda den) 

      

 

D 2.7 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 
för elev vid fristående grundskola eller fristående 
grundsärskola. 

 

SC Utbildning 

 

SL 10:40, 11:39 

       

 
 
D 2.8 

 
Beslut att anordna skolskjuts för elev vid fristående 
grundskola eller fristående grundsärskola inom 
kommunen 

 
 
SC Utbildning 

 
 
SL 10:40, 11:39 

       

 
 

D 2.9 

 
Beslut om barnomsorg i fristående förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 

 
 

VC Förskola 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

  
 

Förutsätter regeringsbeslut om stängning 

     

 

D.2.10 

 
 
Beslut om att avsluta tillsyn utan åtgärd 

 

SC Utbildning 

        

 
D 3 

 
FÖRSKOLA 

         

 

D 3.1 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl 

 

VC Förskola 

 

SL 8:13, 8:17, 14:14 

       

 
 
D 3.2 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
att denna i sin förskola ska ta emot barn (påverkar 
interkommunal ersättning) 

 
 
VC Förskola 

 
 
SL 8:13 

       

 
 
D 3.3 

 
Beslut om mottagande i förskola eller fritidshem 
(barnets/elevens egna behov pga familjens situation i 
övrigt) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:5, 14:5 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

      

 
 
D 3.4 

 

Beslut om att erbjuda förskola, fritidshem på grund 
av särskilda skäl (fysiska, psykiska eller andra skäl) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:7, 14:6 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

      



 
 

D 3.5 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 

Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
 
D 4 

 
GRUNDSKOLA 

         

 (Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem) 

         

 
D 4.1 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
mottagande av elev 

 
VC Grundskola 

 
SL 9:12, 10:24, 11:24 

       

 
 
D 4.2 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl eller 
vårdnadshavares önskemål 

 
 
VC Grundskola 

 
SL 9:13, 10:25, 10:27, 11:25, 
11:26 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.3 

 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 

 
VC Grundskola 

 
SL 10:32-33, 11:31-32 

       

 
D 4.4 Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden 

(grundsärskolan) 

 
Rektor 

 
SL 11:8 

       

 
 
 
D 4.5 

 
 
Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma (elev 
som måste bo utanför hemmet för sin skolgång har 
rätt till tillfredställande förhållande) 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 10:29 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.6 

 

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade 

 
 
Rektor 

 
 
SFO 9:3, 10:2 

       

 
D 4.7 Beslut om fördelning mellan årskurserna av 

undervisningstiden 

 
VC Grundskola 

 
SFO 9:4, 10:3 

       

 

D 4.8 
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar gällande förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

 

VC Grundskola 

 
SL 9:15, 10:30, 11:29, 28:12 
punkt 6 

 

Inom respektive verksamhetsområde 

 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 

D 4.9 

 
 
 
Beslut om mottagande av barn i förskoleklass redan 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 

 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
SL 7:11 

       

 
 
D 4.10 

 
Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut 
om att ett barn inte tillhör grundsärskolans målgrupp 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:5, 7:5b 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.11 

 
Beslut om mottagande på försök i grundskola eller 
grundsärskola under högst 6 månader. Kräver 
vårdnadshavarens medgivande. 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:8 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     



 
 
D 4.12 

 
Beslut om att elev i grundskolan ska få sin utbildning 
inom grundsärskolan (mottagande av integrerade 
elever). Kräver vårdnadshavarens medgivande 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:9 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     

 
 

D 4.13 

 

Besluta, om det finns särskilda skäl, att barnet börjar 
fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

 
 

Rektor 

 
 

SL 7:10 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     



 
 
 
D 4.14 

 
Beslut om att förelägga vårdnadshavare till elev i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola om att 
fullgöra sina skyldigheter gällande skolplikt och 
fullgörande av skolgång. 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 7:21-23 

       

 
D 4.15 

 
Beslut om tidigare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:14 

 Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.16 

 
Beslut om senare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:13, 7:16 

 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.17 

Beslut om att anordna särskild undervisning för elev i 
grundskolan eller grundsärskolan, på sjukhus eller 
motsvarande institution eller i hemmet eller på annan 
lämplig plats 

 
 
Rektor 

 
 
SL 24:17-19, 20-22 

  

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 
D 4.18 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 
 
Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 

(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
D 5 

 
Kultur och fritid 

         

D 5.1 Bevilja bidrag till kulturförening EC Kultur 
 

Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 
      

 
D 5.2 Bevilja arrangemangs-/förlustbidrag till offentliga 

kultur- och fritidsarrangemang 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.3 

 
Besluta om fördelning av studieförbundens bidrag 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.4 

 
Registrering av bidragsberättigad kulturförening 

 
EC Kultur 

        

 
D 5.5 Besluta om uthyrning av lokaler i kulturhuset och på 

Stenungsund arena 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med kommunjurist 

      

 
D 5.6 

 
Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening 
och pensionärsförening 

 
EC Idrott Anläggning 
 
VC Kultur och Fritid 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.7 Registrering av bidragsberättigad förening (exklusive 

kulturförening) 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Enligt antagna riktlinjer 

      

 
D 5.8 

 
Beslut om förskottsutbetalning av föreningsbidrag 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 5.9 Frysa årskort vid särskilda skäl – dock längst under 6 

månader 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 6 

 
GYMNASIET 

         

 
Nationellt program och 
introduktionsprogram 

         



 
 
 
D 6.1 

 
 
Beslut om tidsbegränsad avstängning av elev i 
gymnasieskola. 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen 
har prövat saken. 

     

 
 
D 6.2 

 
Beslut om elevresor enligt lag om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor 

 
 
VC Gymnasium 

 
Lag om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor (1991:1110) 

       

 

D 6.3 

 
Beslut om inackorderingsbidrag för elever i 
gymnasieskola. 

 

VC Gymnasium 

 

SL 15:32 

  

Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
D 6.4 

 
Beslut om avvikelse från nationellt programs 
inriktning för enskild elev. 

 
Rektor 

 
SL 16:14 

       

 
 
D 6.5 

 
Beslut om att ta emot ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ (vid 
synnerliga skäl) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:11, GyF 6:2 

       

 
 
D 6.6 

 
Beslut om att hela yrkesintroduktionen för elev ska 
skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta 
uppenbart bäst gynnar eleven. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 6:5 

       

 
 
D 6.7 

 
Beslut om antagning efter att GR:s antagning 
avslutats. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 7:13 

       

 
 
 
D 6.8 

 
Beslut om att undervisningen för elev i gymnasieskola 
på nationellt program får fördelas på längre tid än tre 
år om eleven har läst ett reducerat program eller om 
det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 
finns särskilda skäl för det. 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
SL 16:15, GyF 9:7 

       

 

D 6.9 

 
Beslut om att eleven ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel. 

 

VC Gymnasium 

 

SL 15:17 

       

 
 
D 6.10 

 

Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i 
undervisningen 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
 
D 6.11 

 
Beslut om annan omfattning än heltidsstudier på 
introduktionsprogram om elev begär det och det finns 
särskilda skäl 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:6 

       

 
D 7 

 
Gymnasiesärskola 

         

 
 
 
D 7.1 

 
 
Beslut om tidsbegränsad avstängning av elev i 
gymnasiesärskola 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen 
har prövat saken. 

     



 
 
D 7.2 

 
Beslut om inackorderingsbidrag för elever i 
gymnasiesärskola 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 18:32 

  
 
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
 
D 7.3 

 
Beslut om att eleven ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:17 

       

 
 
D 7.4 

 

Beslut om elevs kostnad för enstaka inslag i 
undervisningen 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
D 7.5 

 
Beslut om tillhörighet till målgruppen för 
gymnasiesärskolan 

 
EC Barn- och elevhälsa 

 
SL 18:5, 18:7 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 7.6 

 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 

 
VC Gymnasium 

 
SL 18:30-31 

       

 

D 7.7 

 
Beslut om att fördela utbildningen i gymnasiesärskola 
på längre tid än fyra läsår 

 

Rektor 

 

SL 19:17 

 
Beslut om fördelning av studietid för elever från andra 
kommuner sker efter samråd om ersättning med 
elevens hemkommun. 

     

 
 
D 8 

 
 
KOMPETENS OCH UTVECKLING 

         

  
Kommunal vuxenutbildning 

         

 
 
 
 
 
 
D 8.1 

 

Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning 
erbjuds, mot en avgift som högst motsvarar 
huvudmannens anskaffningskostnader, böcker och 
andra lärverktyg – undantaget elever inom utbildning 
i svenska för invandrare som utan kostnad ska ha 
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock 
besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna 
lärverktyg. 

 
 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
 
 
SL 20:7 

       

 
 
D 8.2 

 

Sända ansökan till annan kommun som anordnar 
utbildningen (grundläggande vuxenutbildning) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:13 

       

 

D 8.3 
Frågor om mottagande av elev till grundläggande 
vuxenutbildning samt om att utbildningen ska 
upphöra eller elev beredas utbildning på nytt 

 

Rektor 

 

SL 20:9 och SL 20:14 

  

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 

D 8.4 

 
 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 

 
 

Rektor 

 
 

SL 20:21 

  
 

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 8.5 

 
Frågor om mottagande av elev till gymnasial 
vuxenutbildning samt om utbildningen ska upphöra 
eller elev beredas utbildning på nytt 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:22 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 

D 8.6 

 
 
Beslut om antagning till gymnasial utbildning 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:23 

  
 
Kan ej överklagas 

     



 
D 8.7 

 
Antagning av elever inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning 

 
Rektor 

 
SL 20:23 

       

 
 
D 8.8 

 
 
Beslut om att nationella kurser delas upp i delkurser 

 
 
Rektor 

 
 
FoV 2:4 

       

 
 
D 8.9 

 
Klarläggande av omständigheter för skiljning, 
avstängning eller förvisning från utbildningen. Beslut 
om omedelbar verkställighet 

 
 
Rektor 

 
 
FoV 7:4 

       

 
D 8.10 

 
Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. 

 
Rektor 

 
FoV 2:9 

       

 
D 8.11 

 
Beslut om att ordna platser vid arbetsplatsförlagd 
utbildning APL. 

 
Rektor 

 
FoV 2:27 

       

 
 
D 8.12 

 

Beslut om mottagande av elev, i Utbildning i svenska 
för invandrare 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:33 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 9 

 
Särskild utbildning för vuxna 

         

 

D 9.1 

 

Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna 

 

Rektor 

 

SL 21:6 

       

 

D 9.2 

 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 

 

Rektor 

 

SL 21:7 

  

Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 9.3 

 
Beslut om mottagande av elev i SärVux, antagning, 
att utbildningen ska upphöra eller bereda elev 
utbildning på nytt 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 21:7 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 10 

 
Övrigt 

         

 
D 10.1 

 
Sluta avtal om utbildningar inom 
Uppdragsutbildningen 

 
VC Kompetens och utveckling 

        

 
D 10.2 

 
Upprätta avtal angående interkommunal ersättning 

 
VC Kompetens o utveckling 

        

 
 
E 

SEKTOR SOCIALTJÄNST 
Individ och Familjeomsorg, Funktionshinder 
samt vård och Omsorg 

         

 
E 1.1 Bevilja avgiftsbefrielse för familjerådgivning och 

krismottagning 

 
Familjerådgivare 

  
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

      

 
E 1.2 Skriva avtal med extern leverantör om utförande av 

servicetjänster inom hemtjänsten 

 
VC IFO 

 
SoL 2:5 

       



 

E 1.3 

 
Ansvara för utredning och beslut vid missförhållanden 
eller påtaglig risk för missförhållande, Lex Sarah 

 

SAS 

 

SoL 14:6, LSS 24e 

       

 
 
E 1.4 

 
Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, Lex Sarah 

 
 
SC Socialtjänst 

 
 
SoL 14:7, LSS 24f 

       

 
E 1.5 

 
Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende avseende 
enskild verksamhet 

 
SC Socialtjänst 

        

 
E 1.6 

 
Ansöka om statsbidrag som Socialstyrelsen 
administrerar 

 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.7 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria 

 
 
MAS 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:5 

       

 

E 1.8 

 

Anmälan till smittskyddsläkare 

 

MAS, VC IFO 

 

Smittskyddslag (2004:168) 6:12 

       

 

E 1.9 

 

Fullgöra uppgiftsskyldighet till smittskyddsläkare 

 

MAS, VC IFO 

 

Smittskyddslag (2004:168) 6:9 

 
Endast när smittskyddsläkaren har begärt det i 
samband med utredning. 

      

 
 
E 1.10 

 
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten. 

 
 
VC Hälso- och sjukvård 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:7 

       

 
 
 
 
 
E 1.11 

 
 
 

Överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning till kommuner för mottagande av 
asylsökande och insatser för skyddsbehövande, vissa 
utlänningar och ensamkommande barn. 

 
 
 
 
 
SC Socialtjänst, VC IFO 

 
 
Förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. 
Förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar, 
ersättningsförordningen 

       

 
 
E 1.12 

 

Årlig uppdatering och fördelning av delposter inom 
riksnormen. 

 
 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.13 

 
Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom 3 
månader 

 
Utvecklingsledare, 
Verksamhetsutvecklare 

 
 
16 kap 6f § SoL 

       

 
 
E 1.14 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om att gynnande biståndsbeslut nu har verkställts 

 

Utvecklingsledare, 
Verksamhetsutvecklare 

 
 
16 kap 6f § SoL 

       

F KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
         



 
F 1 

 
Rättegång och yttranden 

         

 

F 1.1 
Föra kommunens talan eller ge ombud fullmakt att 
föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. 

 

KSO 

 

KL 6:5 

       

 
F 2 

 
Brådskande ärenden 

         

 
F 2.2 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

 
KSO 

 
KL 6:39 

       

 
G 

 
ALLMÄNNA UTSKOTTET OCH 
VÄLFÄRDSUTSKOTTET 

         

 
G 1.1 

 
Utse vinnare av miljöpris 

 
Allmänna utskottet 

        

 
G 1.2 

 
Utse vinnare av kulturstipendium 

 
Välfärdsutskottet 

        

 
G 1.3 

 
Utse vinnare av årets förening 

 
Välfärdsutskottet 

        

 
G 1.4 Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför 

kommunen 

 
Välfärdsutskottet 
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Övriga deltagare 
Lars Klevensparr, förbundsdirektör SBRF  
Peter Johansson, biträdande förbundsdirektör SBRF 
Thomas Olsson, Räddningschef/operativ chef SBRF 
Carina Björkman, RSG 
Carolina Färdigh, ekonomichef Tjörns kommun 
Malin Krantz, kommunchef Lilla Edets kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun 
Erica Bjärsved, ekonomichef Stenungsunds kommun  
Maria Holmberg, ekonom 
Mia Skytt, sekreterare 



 

 Anteckningar 
 Medlemssamråd SBRF 
                   2021-09-17 

  
 
Dagordning 
 

1. Medlemssamrådet öppnas 
Olof Lundberg hälsar välkomna. 
 

2. Aktuellt från förbundet och delårsbokslut 
Peter Johansson och Tomas Olsson redovisar en intern nulägesrapport och 
analys av ekonomin. Prognosen visar ett negativt utfall per augusti månad 
och även för helåret, detta trots att budgeten utökats. Maria Holmberg 
redovisar orsakerna till underskottet som främst beror på ökade 
personalkostnader på grund av inköp av personal på kvalificerad övertid. 
Personalplanering är ett prioriterat fokusområde framöver för att minska 
kostnaderna samt att skapa en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö.  
 
Förbundets lokaler uppfyller inte verksamhetens behov och det leder till 
arbetsmiljöproblem. Det pågår ett aktivt arbete tillsammans med 
kommunerna för att åtgärda dessa. Fokus ligger också på att förbättra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 
Industriavtalet i Stenungsunds kommun kommer att avslutas vid årsskiftet 
2021–2022. Detta avtal finansierar delvis kommunens räddningstjänst idag 
och i samband med uppsägningen kommer detta skapa en merkostnad för 
förbundet. 
 
Slutsatsen är att förbundet anses ha identifierat problemen och har mycket 
goda förutsättningar för det framtida arbetet.  
 
 

3. Intresseanmälan till RSG är inskickad från Stenungsunds 
Olof Lundberg informerar om att Stenungsunds kommun har lämnat in en 
ansökan om att bli medlemmar i RSG (Räddningstjänsten Storgöteborg) 
innan sommaren. 
 
 

4. Information från RSG om behandling av intresseanmälningar från 
Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund 
a. Process b. Tidsplan 
Carina Björkman (RSG) utreder kommunernas intresseanmälningar till RSG 
och informerar om att arbetet fortgår i bra fart och att Stenungsunds senare 
intresseanmälan inte påverkar tidsbilden. Uppskattningsvis beräknas 
utredningen vara klar i november/december.  
 
SBRF medlemskommuners intresseanmälningar kommer att diskuteras på 
RSG ägarmöte i slutet av oktober månad. 

  



 

 Anteckningar 
 Medlemssamråd SBRF 
                   2021-09-17 

  
 

5. Nästa möte 
Stenungsunds kommun återkommer med förslag på datum för nästa möte. 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid: Stenungsundshem. Lokal Styrbord samt digitalt 

  2021-09-10 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande  

 Gunnar Pettersson Ledamot  

 Lennart Svensson Ledamot (via länk) 

 Claes Olsson Suppleant (via länk) 

 Bo Karlsson Ledamot (via länk) 

 Håkan Hermansson Suppleant (via länk) 

    

Övriga Ted Lärnhem VD  

 Per S. Asker Jr. Ekonomichef  

 Andreas Bergstrand Förvaltningschef  

    

Delges Ingela Lovehammer Suppleant  

 Krister Persson Suppleant  

 Thorbjörn Spaak Suppleant  

 Anders Rollings  Uthyrnings och 

Marknadschef 

 

 

                                 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Gunnar Pettersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 17/9.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter noterades. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna. 
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Styrelsen beslutade att: 

 

- fastställa dagordningen med tillägg att under punkten 13, övriga frågor – 

delge styrelsen information om status i ärendet att fusionera in 

Solgårdsterrassen AB i Stenungsundshem AB. 

 

§5. Delegation på firmateckning  

Med anledning av personalförändringar i Kundtjänst krävs ändringar i 

delegationsordningen. Föreslagen förändrad delegationsordning gicks igenom 

punkt för punkt och förändringar förtydligades för alla deltagare.  

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen delegationsordning. 

 

§6. Hasselhöjden, genomgång av projektet/kalkylunderlag 

Ted och Thomas föredrog projektstatus för främst de två inledande 

byggnationerna Hasselhöjden Kvarter 1 (8 våningshuset) och Hasselhöjden 

Kvarter 2 (5 våningshuset).   

 

Frågor/kommentarer 

Lennart påminner om att vi tar med Stenungsunds Energi i diskussionen kring 

fjärrvärmen i området, Thomas svarar att vi har bokat möte med Erland på 

Stenungsunds Energi angående just den frågan. 

Helena kommenterar pris per BOA, jämförelse mellan de två husen är inte så 

stor vilket är positivt.     

Lennart efterfrågade kalkyl med uppgift om investering/hyra med och utan 

investeringsstödet. Vidare poängteras vikten av att marknadsföra eventuell 

utsikt från de översta planen!  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet.  

 

§7. Förvaltningsavtalet  

 

Ted informerade om läget kring kommande verksamhetsövergång. Noterades 

även att lokalpressen haft med artikel i ämnet tidigare i sommar. Processen 

fortgår både på Stenungsundshem och Kommunen. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet.   
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§8. VD-rapport  

Ted gick igenom aktuell information om vad som händer i företaget.  

Kundtjänst planerar för återgång till ordinarie öppettider från 27 sep. Vi 

fortsätter samtidigt att följa de riktlinjer och råd kring basala rutiner mm som 

FHM lämnar. Ted informerade vidare från Sveriges allmännyttas VD dagar.  

 

Frågor/Kommentarer 

Jan meddelade att det kommer en medborgardialog på Hasselbackenområdet 

under hösten. Formen för detta är ny och Stenungsundshem deltar på lämpligt 

sätt i detta. 

Lennart tycker inte området Hasselbacken ska omnämnas som ett 

miljonprogramsområde. Fokus skall ligga på utveckling/förädling. Vidare viktigt 

att i arbetet med bostadsutvecklingen nyttja samtliga krafter och kompetenser 

som finns i bolaget och inte minst styrelsen. 

Helena meddelade, med tanke på att företaget ser på möjligheter att fortsätta 

möjliggöra hemmaarbete för personalen, att utredningar visar på att det är svårt 

att upprätthålla företagskulturer, värderingar mm om man inte finns på plats på 

kontoret för de dagliga mötena mellan kollegor. 

Jan kommenterade Teds dragning som avslutades med några citat från VD-ar i 

andra bolag med att VD och inte minst Styrelser i kommunala bolag idag har 

många utmaningar att manövrera i. 

     

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet. 

 

 

§9. Info Marknad-uthyrning samt kommunikation 

Ted informerade om pågående verksamhet inom Marknad och 

uthyrningsavdelningen.   

 

Frågor/synpunkter 

Lennart undrade om nya intressenter som statistiken visar ökar, är från 

Stenungsund. Rapport kring detta på nästkommande styrelsemöte. 

Helena betonar vikten av marknadsföring kring nyproduktion.  

Viktigt att säkerställa att intressenterna får rätt info om projektet. Kan vi styra 

intressenterna genom mer riktad information? Inlägg på fb kan styras/matchas 

till ”rätt” mottagare, kanske bra att titta mer på det.  

Jan fyller på Helenas kommentar med önskan om att vi tittar på detta i 

efterhand, gjorde vi rätt? Vad kan vi ta med oss och förbättra.  
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Lennart undrar om vi kan genomföra undersökning om flyttkedjor för 

Solgårdsterrassen på samma sätt som vi gjorde för Bergshöjden. Jan fyller på och 

framför att vi lägger det som en separat punkt på kommande styrelsemöte vid 

årets slut.  

Flera kommentarer betonar vikten av marknadsföring i kommande 

nyproduktion. 

Gunnar kommenterar vidare att den kö vi har inte är en faktisk/sann kö, kan 

man informera tydligare eller införa en kostnad för att stå i kö.  

Förslag från Lennart att till kommande styrelsemöten få presenterat andel 

aktiva i nuvarande kö för att få en mer rättvisande bild av hur mänga som 

faktiskt söker en lägenhet.  

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- anteckna informationen till protokollet.  

 

 

§10. Info Projekt  

Thomas informerade om pågående projekt med Solgårdsterrassen i spetsen.      

 

Frågor/synpunkter 

Lennart kommenterar presentation av prognossiffror från projekten där han 

önskar mer noggranna siffror där vi visar styrelsen om det blir bättre eller sämre 

än budget om än mindre avvikelser. 

Efterfrågar vidare att få ta del av presentationen gällande planerad framtida 

bostadsproduktion. Ted förmedlar den information som är möjlig att sprida m t p 

tidigare beslut om att inte sprida intern prognosinformation.   

Helena kommenterar att andra bolag jobbar med olika 

miljöbyggnadsklassificeringar. Vad gör vi? Thomas meddelar att vi har 

byggvarubedömningen som miljöbedömningsverktyg i våra projekt. Varor skall 

vara godkända eller accepterade av Byggvarubedömningen för att få användas.  

Frågan är viktig att diskutera vidare i Styrelsen, tas upp på kommande 

strategidag eller kommande styrelsemöten.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen och lägga den till protokollet. 
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§11. Info förvaltning  

Andreas informerade om aktiviteter inom förvaltningen.  

 

Frågor/synpunkter 

Lennart undrade över fasaden på Skonaren som vi murar om, finns fler fasader 

med detta behov? Andreas svarar att ja, det finns fler på framförallt Stranden. Vi 

planerar för att hantera detta i mindre portioner under åren framöver. Fokus är 

att byta sektioner av fasader istället för att byta enstaka stenar här och där.    

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet.  

 

 

§12. Info ekonomi  

Per informerade om det ekonomiska läget.  

 

Frågor/synpunkter 

Gunnar undrade om Stenungsundshem har någon obebyggd mark i sin ägo. Per 

svarade att den enda mark vi har som inte är bebyggd är i Svenshögen, på var 

sida om järnvägen vid Lilla Hällungen. Denna mark kan ej bebyggas med 

bostäder som det ser ut idag.   

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- anteckna informationen till protokollet.   

 

 

§13 Övriga frågor  

 

Per informerade kort om status i pågående fusion av Solgårdsterrassen AB in i 

moderbolaget Stenungsundshem AB. Målet är fortsatt att fusionen är klar till 

årsskiftet 21/22. 

 

Frågor/synpunkter 

Lennart undrar om det personliga ansvar som styrelsen har för bolaget 

Solgårdsterrassen, innebär någon eftersläpande risk att ta hänsyn till fusionen 

är klar med Stenungsundshem.  

Gunnar frågade Per om vad den ekonomiska effekten blir för Stenungsundshem 

med denna fusion. Per svarar att den inte påverkar ekonomin 

totalt/moderbolagsmässigt.  
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§ 14. Mötet avslutas  

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en 

trevlig helg. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Andreas Bergstrand 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Gunnar Pettersson 
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Protokollsutdrag 

      Delårsrapport    
Ärende 
Beslutad delårsrapport ska överlämnas senast 2021-10-02 till förbundets 
medlemmar. 
 
Handlingar 
TU – Delårsrapport jan-aug 2021 
Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust januari-augusti 2021 
 
 
Styrelsen beslutar: 

 Godkänna Delårsrapport 2021-01-01 -2021-08-31 för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

 
 Översända delårsrapporten till respektive medlem i Samordningsförbundet 

Älv & Kust för kännedom 
 

 Förklara Delårsrapport 2021-01-01 -2021-08-31 för Samordningsförbundet Älv 
& Kust omedelbart justerad 

 

 

 

Rätt utdraget betygar Henrik Svedberg, förbundschef 



   
Dnr: 2021-01 
Sammanträde 2021-09-24 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

                          

 

 

TU – Delårsrapport, januari - augusti 2021 
 
Bakgrund 
Beslutad delårsrapport för perioden januari – augusti ska upprättas och meddelas senast 
2 oktober i enlighet med tidsplan för redovisning för Samordningsförbund i Västra 
Götaland.  
 
Ärendet 
Underlaget för delårsrapport upprättas i dokumentet, Delårsrapport 2021-01-01 -2021-
08-31 

 
Styrelsen föreslås besluta: 
 

 Godkänna Delårsrapport 2021-01-01 -2021-08-31 för Samordningsförbundet 
Älv & Kust 

 
 Översända delårsrapporten till respektive medlem i Samordningsförbundet Älv 

& Kust för kännedom 
 

 Förklara Delårsrapport 2021-01-01 -2021-08-31 för Samordningsförbundet Älv 
& Kust omedelbart justerad 

 
 
 
 
Ann-Katrin Österman 
bitr. förbundschef 
    
                 Henrik Svedberg 
                 förbundschef 

 
 
 
 
 
 



   
Dnr: 2021-01 
Sammanträde 2021-09-24 
 

 
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

Jämställda beslut 
 
Frågor inför ett beslut 
 

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv (tex vid en insats, 
vänder den sig lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?) Delårsredovisning präglas av 
uppföljning av insatser uppdelat på män och kvinnor i syfte att synliggöra skillnader. 

2. Kommer individbaserad statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? Ja 

3. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på kort- eller lång sikt?  Bedöms i nuläget inte ha 
någon påverkan på ev. taget beslut  

4. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta?  Nej 
 

5. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? Ja 
 
 



ANTECKNINGAR 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

 
 
 
KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDRADE 
 
 
Datum: 2021-09-17 
 
Tid: 10:00 -11:25 
 
Plats: Digitalt via Teams 
 
Ledamöter Melisa Nilsson (S) ordförande  
 Inga-Britt Johansson (Dems), vice ordförande  
 Lisbeth Svensson (L), ersätter Maria Renfors (M) 
 Margareta Saarensalo (SRF) 
 Lisbeth Olofsson (PSO) 
 Eva-Maria Arnesson (REM), ersätter Gunilla Johansson (REM) 
 Eva-Lena Skog (Neuroförb), ersätter Kay Lithander (Neuroförb) 
  
Övriga Anders Haag, verksamhetschef funktionshinder  
 Olof Lundberg (S) 
 Cecilia Stedt, utvecklingsledare 
 Anna Falck, enhetschef idrott och anläggning 
 Maja-Liisa Odelius, kommunsekreterare 
 
 
 
Melisa Nilsson (S) 
Ordförande 
 

Inga-Britt Johansson (Dems) 
Justerare 
 

Maja-Liisa Odelius 
sekreterare    



ANTECKNINGAR 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

 

 
 
 

 Informationsmöte 
 
 

 

1.  Ordförande hälsar välkomna 
Ordförande välkomnar ledamöter, ersättare och fördragande till höstens första 
sammanträde för funktionshinderrådet. 
 
Kort information lämnas om att Maj Johansson från SRF och Tord Olsén från 
Diabetesföreningen gått bort. Vi tackar dem för deras insats i funktionshinderrådet 
samt i de föreningar som de representerade. 
 

2.  Information från Funktionshinderverksamheten 
Verksamhetschef Anders Haag informerar. 

• Läget med Covid-19 
Det har inte varit någon smittspridning inom verksamheterna för vård och 
omsorg under sommaren. Läget är just nu stabilt och andelen vaccinerade är 
hög. Personalen använder fortfarande skyddsutrustning. 
 

• Verksamhetsinformation 
Daglig verksamhets startar sin verksamhet igen. Ett nytt boende öppnar upp 
i Hasselbacken, som är riktad till lite yngre omsorgstagare. En ny 
gruppbostad planeras just nu, Sörbacken 2. Boendet beräknas vara uppfört 
kring årsskiftet 2021/2022.  
  

• Riktat stöd från staten till de äldre 
Information lämnas om hur det riktade stödet har använts, bland annat till 
utökade personalresurser under sommaren, korttidsverksamheten natt, extra 
bemanning vid ökad vårdtyngd, fler aktiviteter på SÄBO 
(aktivitetssamordnare har anställts), insatser för att minska ofrivillig 
ensamhet, fler demensplatser har öppnats upp, digitalisering och 
välfärdsteknik med mera. En hel del statsbidrag väntas även nästa år, men 
det går ej att säga något om exakta summor eller hur det blir efter år 2022.  
 

• Anhörigstöd 
Kommuner ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning 
(socialtjänstlagen, 5 kap 10 §). 
Anhörigstöd utgörs av insatser som fysiskt, psykiskt och socialt underlättar 
den anhöriges situation. Stödinsatserna ska vara av förebyggande och 
hälsofrämjande karaktär.  
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Stenungsunds kommun erbjuder en digital plattform som heter ”En bra plats 
– anhörigstöd”. Här finns information om diagnoser, missbruk, 
självskadebeteende med mera. Det finns även chattrum där man anonymt 
kan komma i kontakt med personer i hela landet som befinner sig i liknande 
situationer. Information om olika föreningar tillhandahålls. Tjänsten är 
kostnadsfri och tillgänglig dygnet runt.  
 
Stenungsunds kommun kan också erbjuda stödsamtal, rådgivning och 
vägledning, anhöriggrupper/cirklar samt information/föreläsningar samt 
anhörigvårdarkort. 
 
Stödet ska vara lättillgängligt för alla utan föregående biståndsbedömning.  
 
Om man behöver mer omfattande stöd kan man ansöka om bistånd för stöd, 
som avlösning i hemmet, ledsagning, korttidsvistelse, växelvistelse med 
mera. Biståndshandläggare prövar då ärendet. 

 
3.  

 
Stenungsund arena  
Enhetschef Anna Falck presenterar sig samt lämnar information om nuläge och 
framtidsplaner för arenan. 
 
Stenungsunds arena befinner sig just nu i omstart efter pandemiår och öppnar upp 
alltmer i takt med att restriktioner hävs. Arenan har varit öppen även under 
pandemin, men med flertalet begränsningar. Mycket samverkan har skett med bland 
annat skolor, för att kunna ha i gång viktiga aktiviteter. Exempel på vad som ägt 
rum är utökat stödsim (i samarbete med simklubben), ägarbyte för restaurangen 
Boots (ökad inriktning på streetfood) samt vaccination för ungdomar. 
 
Just nu arbetar man även med planering inför framtiden och utveckling av arenan: 

• Tillgängliggörande av arenan så mycket som möjligt med befintliga 
resurser. 

• Utökade öppettider för allmänheten och morgonsim på lördagar.  
• Planering av Stenungsundsmässan våren 2022. 
• Arbete med vision 2035. 

 



ANTECKNINGAR 
Kommunala rådet för funktionshindrade 
Sammanträdesdatum 
2021-09-17 

 
4.  Tillgänglighetsanpassning av badplatser i Stenungsunds kommun 

I budgeten som kommunfullmäktige antagit för 2021, med strategisk plan för 2021-
2023, finns följande uppdrag: 
 
”Att utreda hur vi kan tillgänglighetsanpassa badplatser för fler badmöjligheter för 
personer med funktionshinder.” (s. 14) 
 
Förvaltningen arbetar just nu med uppdraget från kommunfullmäktige. 
Utvecklingsledare Cecilia Stedt och enhetschef Anna Falck informera om ärendet 
och presenterar förslag på hur kommunen skulle kunna anpassa ytterligare 
badplatser.  
 
Ledamöter och ersättare i rådet bjuds in att lämna synpunkter i ärendet, senast 1 
november 2021. Synpunkter mailas till sekreterare Maja-Liisa Odelius 
(majaliisa.odelius@stenungsund.se). Remissunderlaget skickas ut separat.  
 

5.  Övriga frågor 
 Ordförande informerar om tid för nästa KRF-möte, som äger rum fredag den 3 

december med start klockan 10.00.  
 
Efter 28 september upphävs flertalet restriktioner gällande Covid-19. Kanske blir 
det aktuellt att ses fysiskt på plats i sammanträdeslokalen Skeppet på 
kommunhuset. Mer information om sammanträdets former kommer dock i god tid 
lite längre fram.  
 
Avslutningsvis berättar närvarande vad som är på gång i deras föreningar. 
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
 
 
 
Datum: 2021-09-14 
 
Tid: 10.00 – 12.10 
 
Plats: Digitalt sammanträde via Teams 
  
Ledamöter 
Jan Ruden (S), ordförande 
Evamariya Arnesson (PRO), vice ordförande 
Ulla Johansson (SD), välfärdsberedningen 
Ann-Christine Friberg (PRO) 
Anna-Lena Ahlmark (SPF) 
Bo Bertilsson (SPF) 
Gunborg Nordberg (SPF) 
Ulla-Britt Winkler (PRO) ersätter Maj-Britt Ekdahl (PRO) 
 
Ersättare 
Linda-Maria Hermansson (C), del av punkt 5-14 
Inge Enell (SPF) 
  
Övriga närvarande  
Lillemor Arvidsson (SPF) 
Björn Friberg (PRO) 
Olof Lundberg (S), del av punkt 5-14 
Maria Renfors (M), del av punkt 5-14 
 
Övriga  
Caroline Eriksson, verksamhetschef, punkt 1-8 
Sophie Nygren, sekreterare 
Angela Hengst, anhörigstödjare, punkt 1-5 
 
 
 
Jan Rudén (S)  Sophie Nygren Evamariya Arnesson (PRO) 
ordförande  sekreterare  justerare 
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1.  Mötets öppnande 
Upprop 
 

2.  Val av justerare  
Evamariya Arnesson (PRO) väljs att justera protokollet. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 

4.  Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillkommande ärenden som hanteras under punkt Övrigt. 
 

5.  Anhörigstöd i Stenungsunds kommun 
Angela Hengst är anhörigstödjare i Stenungsund. Hennes arbete riktar sig mot alla 
anhöriga men med inriktning på äldre. I arbetet ingår information och rådgivning till 
anhöriga, skapa nätverk för anhöriga, samverka med intresseföreningar och enskilda 
samtal. Angela nås på telefon 0303-738678 under telefontid 08.30-09.30. Övrig tid 
nås hon via mejl angela.hengst@stenungsund.se eller Medborgarservice 0303-
730000.  
 

6.  Pandemin, lägesrapport Stenungsund 
Verksamhetschef Caroline Eriksson informerar om pandemiläget. Det finns i 
dagsläget ingen smitta på boendena och vaccinationsgraden är hög. Personal använder 
skyddsutrustning i omsorgsnära arbete och gemensamma aktiviteter har startats upp. 
 

7.  Särskilda boenden & hemtjänst, lägesrapport 
Verksamhetschef Caroline Eriksson informerar att antal demensplatser utökas under 
hösten. Arbete pågår för att utöka antalet korttidsplatser.  
 
Under sommaren anställdes extra servicepersonal för att ge ordinarie personal 
möjlighet att vara mer tillsammans med brukarna.  
 
Kommunen kommer att använda det extra statsbidraget till äldreomsorgen bland 
annat till utökad nattbemanning på korttidsboenden, digitalisering, 
aktivitetssamordnare på särskilt boende, kompetensutveckling, utökat personalantal, 
öppna fler demensplatser, äldreomsorgslyftet, projekt motverka ofrivillig ensamhet 
mm.  
 
Rådet önskar få mer information om projektet för att motverka ofrivillig ensamhet på 
kommande möte. 

mailto:angela.hengst@stenungsund.se
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8.  IT-stöd till äldre  
Verksamhetschef Caroline Eriksson informerar om att bistånd inte för någon dialog 
om insatser i form av it-stöd. Pilotprojekt kring digitala inköp av mat pågår inom 
hemtjänsten. 
 

9.  Äldrepolicyn – rapport från välfärdsberedningen 
Ulla Johansson (SD) informerar om välfärdsberedningens arbete med att samla ihop 
information som ska ligga till grund för kommunens Äldrepolicy. 
Välfärdsberedningen tar gärna emot inspel, dessa kan mejlas till 
ulla.johansson@stenungsund.se.   
 
Rådet önskar få mer information om välfärdsberedningens arbete på kommande möte. 
 

10.  Träffpunkter 
Rådets ordförande Jan Rudén (S) informerar bland annat om medborgardialog i 
Hasselbacken den 20 september för att inhämta de boendes tankar om områdets 
framtid.  
 
Diskussion om träffpunkter för pensionärsföreningarna och en eventuell 
informationshörna på Fregatten. 
 

11.  Bostäder, äldreboenden, seniorboenden 
Jan Rudén (S) informerar bland annat om att detaljplanen för Kvarnhöjden är stoppad 
av mark- och miljödomstolen vilket innebär att kommunen måste göra en ny 
detaljplan för området. Underlaget för att Riksbyggen ska kunna börja bygga på CW 
Borgs väg är klart. Detaljplanen för Hasselhöjden är överklagad vilket försenar 
byggnationen. En utredning om bostadsbehovet i kommunen framöver är påbörjad. 
 

12.  Information från kommunstyrelsen 
Jan Rudén (S) informerar bland annat om att en motion kring bostadsplan för äldre 
återremitterades på senaste kommunstyrelsesammanträde. Anledningen var att 
kommunstyrelsen vill få information om externa exploatörer som visat intresse att 
bygga i kommunen. 
 
Infrastruktur, trafikverket och tomtmark är frågor som problematiserar byggande av 
seniorboenden i kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ta emot gåvor i form av TV-apparater från 
Glädjeresan som ska skänkas till kommunens äldreboenden. 
 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att föra dialog med 
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Kallbadshusföreningen i syfte att identifiera möjligheter för ett kallbadhus. 
 

13.  Övrigt 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet har skickats till rådet på remiss. 
Senast 1 oktober kan respektive organisation skicka sina synpunkter till rådets 
ordförande Jan Rudén jan.ruden@stenungsund.se som sammanställer och 
vidarebefordrar till Demokratiberedningen.  
 

14.  Mötets avslutande 
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Protokoll 2021-09-22  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 22 

september 2021, kl 13:05-15:00 

Plats: Stenungsbaden 

 
Närvarande ordinarie ledamöter 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
 Lennart Svensson  L 
 Kjell Stahre ST 
 Jesper Lundblad  C 
 Mats Gjertz  M 

Närvarande ersättare 
 Bertil Olsson  S 
 Sanida Okanovic  S 
 Ingemar Hadartz  L 
 Ann-Marie Farkas MP 
   

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson  
Ekonomi Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Jesper Lundblad som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4 VD har ordet 
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Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

-Antal tillbud: 1 st 

-Antal olycksfall: 0 st 

 

Sjuktal tom 2021-08-31 

-Andel sjukfrånvaro: 1:63 % 

-Frånvarotimmar: 152 timmar 

Corona 
Vd informerar om status för bolaget gällande covid-19. 

• Startat upp och har börjat boka in servicebesök 

• Försöker vara på kontoret så mycket som det går. 

• Ingen kontinuerlig kontakt med energiföretagen. 

• Följer kommunens policy och har kontakt med kommunen säkerhetssamordnare. 

Stenungsunds Energi planerar att återgå till det normala (tiden innan Covid -19), men kommer 
att fortsätta vara restriktiva mot entreprenörer och besökare i våra lokaler.  

Producerad energi tom augusti 
Abonnerad effekt                43 317 kW                      
Antal anläggningar              1 406 st 
Producerad energi              65 871 MWh 
Restvärme                            91,9 % 

Nösnäs 1:89 m.fl. 
Projektet i princip klart. Anslutningarna installeras och faktureras i takt med att husen byggs.  

Solgårdsterassen Brf-PEAB 
Anslutning av sju flerfamiljshus har byggt i etapper, se nedan. 

• Etapp 1 består av 3 hus och klara och inflyttade  

• Etapp 2 består av 2 hus, driftsatt och inflyttning sker i november 

• Etapp 3 består av 2 hus, inkoppling våren 2022 

Tärngatan-A-Hus 
A-hus bygger 7 villor på Tärngatan i Strandnorum och anslutning pågår. 
 

Värmeväxlare Perstorp 
Utbytet av plattpaket på en värmeväxlare på Perstorp har blivit framflyttat till April 2022. Det 
har blivit försenat pga leverantören inte fått fram material. 
 

Underhåll 
• Ventilbyte tallåsen                          -Klar 

• Ledningsflytt Bergsvägen               -Klar 

• Utbyte brandlarm                           - Klar 

• Utbyte ventilationsanläggning      - ej klar 
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Uppgradering av värmeverk Stora Höga 
Pannan i Stora Höga uppgraderas och håller på att bytas ut. Ny pannhall på 34 m2 har byggts och den 
gamla pannhallen har rivits. Arbetet pågår och beräknas var klart i oktober. 
 

Överföringsledning Stora Höga 
Vd redogör för tidsplanen för utbyggnad av kulvertnätet i Stenungsund till Stora Höga. 
 
2021 Q3-Q4     Detaljprojektering 

• -Geotekniska undersökningar -WSP 

• -Ansökningar Trafikverket 

• -Kontakt med markägare 

• -Framtagning av förfrågningsunderlag 
2022 Q1-Q2     Upphandling 

2022 Q3            Investeringsbeslut 

2022 Q4           Byggstart 

Pågående projekt 
VD redogör prognoser för pågående projekt 2021 

• Nösnäs 1:89                                                         

• Solgårdsterassen Södra                                                                              

• Utbyggnad Stora Höga Skolan                        

• Nyborgsvägen 4                                                 

• Ljungvägen 1 

• Värmeverk Stora Höga 

• Perstorp VVX     
 

Prognos för pågående projekt 5 723 tkr för                                                  
  

Övrigt pågående är:    
• Projektering skolor Hallerna 

• Projektering Munkeröd 1:12 och Kärr 

• Fiber Doterödsvägen 

• Utredning Borealisledning 
 

Offerter: 

•  Lastbilstvätt Strykjärnet 

• Hus 13 Solgårdsterassen 

• LSS-boende Kristinedal  

Utredning ny prismodell FVB Sverige AB 
Vd informerar om att vi utreder en ny prismodell. Idag använder vi oss av Kategoritalsmetoden och det är 
en förlegad modell. Vi har anlitat FVB och som gör en komplett utredning med utformande av en robust 
och kostnadsriktig prismodell som är anpassad till vår verksamhet. Konsekvensanalyser för enskilda 
kunder och för Nils Holgerssonspriset kommer att göras.  

§ 5. Ekonomi  

Delårsrapport tom augusti redovisades och visar på ett positivt resultat på 6 874 tkr. Försäljningen av 
energi har ökat och överträffar budget. Tack vare detta plus lägre lön och underhållskostnader, överstiger 
delårets resultat budgeterat resultat för helåret. Verksamheten bedöms stabil och prognosen för helåret 
ger ett resultat på 1 mnkr över budget.  
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6 Upphandling 

VD redogör för regler gällande upphandling. Stenungsunds Energi och Miljö AB tillhör försörjningssektorn 
och omfattas av Lag (2016:1146) 
 
Stenungsunds Energi kan: 

• direktupphandla upp till ett värde på 1 142 tkr 

• använda Förenklat förfarande ”tjänster och varor” upp till 4 395 tkr 

• använda Förenklat förfarande ”byggentreprenader” upp till 54 938 tkr 

 

Nuläge: 

• Intern rutin för inköp och upphandling 

• Dokumenterade beställningar 

• Beställningsjournal 

• Ramavtal via Sinfra 

• Egna upphandlingar i Tendsign 
 

Förbättringspotential 

• Revidera intern rutin för inköp och upphandling 

• Tydligare och förbättrade rutiner för dokumentation av direktupphandlingar 

• Nya ramavtal 

• Utbildning av personal 
 

§ 7. Uppföljning Strategidag  

VD gör en uppföljning över strategidagen då vi arbetade med olika frågor bla. 
 

1. Nya verksamheter - Solcellspark – Styrelsen är allmänt positiva till solceller. Olika 
förslag diskuterades och om det ryms inom vårt ägardirektiv. 
 

2. Översiktsplan-Diskussioner fördes kring framtidsplan, var och hur kan vi använda ÖP 
för vår egen strategi och förväntningar som ÖP har på oss. 
 

3. Mål och handlingsplan för de närmsta tre räkenskapsåren-  
Diskussioner fördes kring ämnet och bifogar förslag på mål och handlingsplan. (bil 1) 

 

 

§ 8 Förutsättningar Budget 2022   

Förutsättningar 

• Andel restvärme                                    95 % 

• Försäljning – något ökande enligt plan 

• Lån amorterat med 5 Mkr 

• Ökat underhållsbehov 

• Anslutningsavgifter 
 

Kostnader 

• Energi                                             -5% 

• Avskrivningar – minskade           -0,5 mkr 

• Underhållskostnader -                 -ökande 

• Övriga kostnader-                         -ökande 
                        

 
 

§ 9 Övrigt  

Inget övrigt 
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§ 10. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat. 

•  

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Jesper Lundblad   
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Vår vision 
Förslag 1: ”Vi skall erbjuda och leverera värme som är hållbar både ur ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.” 

Förslag 2: ”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del i energisystemet som bidrar till ett 
hållbart samhälle - nu och för framtida generationer.” 

Vår affärsidé 
Vi skall vara det naturliga första valet av värme till bostäder, verksamheter och industri. 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2022 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar till 
att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och arbetssätt 
fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa 
och mycket mer. För att nå målen har Sveriges energibolag 
flera viktiga roller. Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att kritiskt 
analysera målen. Stenungsunds Energi skall vara en del av 
lösningen och har därför valt att fokusera på i första hand fem 
av de sjutton globala målen som är antagna i Agenda 2030, 
varav två av dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

 

 

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 
*Mål kommunkoncernen 2022: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 
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Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för 

våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har rätt 

kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger långsiktiga 

värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator:  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 

 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till att 

nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund Indikator: 

Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 
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• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: Förbrukat 

fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på PRIO-

listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar till 

att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra 

anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika inom 

verksamheten 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1189876







































 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
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§ 278 Dnr: KS 2021/81 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att på nästa sammanträde få mer information om beslut gällande 
direktupphandling av konsult, för uppdraget kartläggning/genomlysning av 
samverkansgrupper mellan främst sektor utbildning och sektor socialtjänst (beslut fattat 8 juli 
2021 av chef för sektor utbildning). 
 
Kommunstyrelsen vill veta mer om vad som ska genomlysas och varför. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda inom kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon 
i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. De juridiska 
förutsättningarna för kommunstyrelsen, och övriga nämnder, att delegera beslutanderätt 
regleras av kommunallagens 6 kap. 37-39 §§.  
 
Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår de ärenden, eller ärendegrupper, i vilka 
kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till någon annan.  
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-08-13 – 2021-09-10 
Nyanställningar juli år 2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) föreslår kommunstyrelsen besluta att på nästa sammanträde få 
mer information om beslut gällande direktupphandling av konsult, för uppdraget 
kartläggning/genomlysning av samverkansgrupper mellan främst sektor utbildning och sektor 
socialtjänst (beslut fattat 8 juli 2021 av chef för sektor utbildning). 
 
Kommunstyrelsen vill veta mer om vad som ska genomlysas och varför. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

Delegationsbeslutet återfinns i underlag Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-
08-13 – 2021-09-10. 
 
Beslut skickas till 
Elisabeth.andreasson@stenungsund.se 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid: Stenungsundshem. Lokal Styrbord samt digitalt 


  2021-09-10 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande  


 Gunnar Pettersson Ledamot  


 Lennart Svensson Ledamot (via länk) 


 Claes Olsson Suppleant (via länk) 


 Bo Karlsson Ledamot (via länk) 


 Håkan Hermansson Suppleant (via länk) 


    


Övriga Ted Lärnhem VD  


 Per S. Asker Jr. Ekonomichef  


 Andreas Bergstrand Förvaltningschef  


    


Delges Ingela Lovehammer Suppleant  


 Krister Persson Suppleant  


 Thorbjörn Spaak Suppleant  


 Anders Rollings  Uthyrnings och 


Marknadschef 


 


 


                                 


§ 1. Mötets öppnande  


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Gunnar Pettersson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 17/9.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


Inga synpunkter noterades. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna. 
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Styrelsen beslutade att: 


 


- fastställa dagordningen med tillägg att under punkten 13, övriga frågor – 


delge styrelsen information om status i ärendet att fusionera in 


Solgårdsterrassen AB i Stenungsundshem AB. 


 


§5. Delegation på firmateckning  


Med anledning av personalförändringar i Kundtjänst krävs ändringar i 


delegationsordningen. Föreslagen förändrad delegationsordning gicks igenom 


punkt för punkt och förändringar förtydligades för alla deltagare.  


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen delegationsordning. 


 


§6. Hasselhöjden, genomgång av projektet/kalkylunderlag 


Ted och Thomas föredrog projektstatus för främst de två inledande 


byggnationerna Hasselhöjden Kvarter 1 (8 våningshuset) och Hasselhöjden 


Kvarter 2 (5 våningshuset).   


 


Frågor/kommentarer 


Lennart påminner om att vi tar med Stenungsunds Energi i diskussionen kring 


fjärrvärmen i området, Thomas svarar att vi har bokat möte med Erland på 


Stenungsunds Energi angående just den frågan. 


Helena kommenterar pris per BOA, jämförelse mellan de två husen är inte så 


stor vilket är positivt.     


Lennart efterfrågade kalkyl med uppgift om investering/hyra med och utan 


investeringsstödet. Vidare poängteras vikten av att marknadsföra eventuell 


utsikt från de översta planen!  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anteckna informationen till protokollet.  


 


§7. Förvaltningsavtalet  


 


Ted informerade om läget kring kommande verksamhetsövergång. Noterades 


även att lokalpressen haft med artikel i ämnet tidigare i sommar. Processen 


fortgår både på Stenungsundshem och Kommunen. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anteckna informationen till protokollet.   
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§8. VD-rapport  


Ted gick igenom aktuell information om vad som händer i företaget.  


Kundtjänst planerar för återgång till ordinarie öppettider från 27 sep. Vi 


fortsätter samtidigt att följa de riktlinjer och råd kring basala rutiner mm som 


FHM lämnar. Ted informerade vidare från Sveriges allmännyttas VD dagar.  


 


Frågor/Kommentarer 


Jan meddelade att det kommer en medborgardialog på Hasselbackenområdet 


under hösten. Formen för detta är ny och Stenungsundshem deltar på lämpligt 


sätt i detta. 


Lennart tycker inte området Hasselbacken ska omnämnas som ett 


miljonprogramsområde. Fokus skall ligga på utveckling/förädling. Vidare viktigt 


att i arbetet med bostadsutvecklingen nyttja samtliga krafter och kompetenser 


som finns i bolaget och inte minst styrelsen. 


Helena meddelade, med tanke på att företaget ser på möjligheter att fortsätta 


möjliggöra hemmaarbete för personalen, att utredningar visar på att det är svårt 


att upprätthålla företagskulturer, värderingar mm om man inte finns på plats på 


kontoret för de dagliga mötena mellan kollegor. 


Jan kommenterade Teds dragning som avslutades med några citat från VD-ar i 


andra bolag med att VD och inte minst Styrelser i kommunala bolag idag har 


många utmaningar att manövrera i. 


     


Styrelsen beslutade att: 


 


- anteckna informationen till protokollet. 


 


 


§9. Info Marknad-uthyrning samt kommunikation 


Ted informerade om pågående verksamhet inom Marknad och 


uthyrningsavdelningen.   


 


Frågor/synpunkter 


Lennart undrade om nya intressenter som statistiken visar ökar, är från 


Stenungsund. Rapport kring detta på nästkommande styrelsemöte. 


Helena betonar vikten av marknadsföring kring nyproduktion.  


Viktigt att säkerställa att intressenterna får rätt info om projektet. Kan vi styra 


intressenterna genom mer riktad information? Inlägg på fb kan styras/matchas 


till ”rätt” mottagare, kanske bra att titta mer på det.  


Jan fyller på Helenas kommentar med önskan om att vi tittar på detta i 


efterhand, gjorde vi rätt? Vad kan vi ta med oss och förbättra.  
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Lennart undrar om vi kan genomföra undersökning om flyttkedjor för 


Solgårdsterrassen på samma sätt som vi gjorde för Bergshöjden. Jan fyller på och 


framför att vi lägger det som en separat punkt på kommande styrelsemöte vid 


årets slut.  


Flera kommentarer betonar vikten av marknadsföring i kommande 


nyproduktion. 


Gunnar kommenterar vidare att den kö vi har inte är en faktisk/sann kö, kan 


man informera tydligare eller införa en kostnad för att stå i kö.  


Förslag från Lennart att till kommande styrelsemöten få presenterat andel 


aktiva i nuvarande kö för att få en mer rättvisande bild av hur mänga som 


faktiskt söker en lägenhet.  


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- anteckna informationen till protokollet.  


 


 


§10. Info Projekt  


Thomas informerade om pågående projekt med Solgårdsterrassen i spetsen.      


 


Frågor/synpunkter 


Lennart kommenterar presentation av prognossiffror från projekten där han 


önskar mer noggranna siffror där vi visar styrelsen om det blir bättre eller sämre 


än budget om än mindre avvikelser. 


Efterfrågar vidare att få ta del av presentationen gällande planerad framtida 


bostadsproduktion. Ted förmedlar den information som är möjlig att sprida m t p 


tidigare beslut om att inte sprida intern prognosinformation.   


Helena kommenterar att andra bolag jobbar med olika 


miljöbyggnadsklassificeringar. Vad gör vi? Thomas meddelar att vi har 


byggvarubedömningen som miljöbedömningsverktyg i våra projekt. Varor skall 


vara godkända eller accepterade av Byggvarubedömningen för att få användas.  


Frågan är viktig att diskutera vidare i Styrelsen, tas upp på kommande 


strategidag eller kommande styrelsemöten.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen och lägga den till protokollet. 
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§11. Info förvaltning  


Andreas informerade om aktiviteter inom förvaltningen.  


 


Frågor/synpunkter 


Lennart undrade över fasaden på Skonaren som vi murar om, finns fler fasader 


med detta behov? Andreas svarar att ja, det finns fler på framförallt Stranden. Vi 


planerar för att hantera detta i mindre portioner under åren framöver. Fokus är 


att byta sektioner av fasader istället för att byta enstaka stenar här och där.    


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anteckna informationen till protokollet.  


 


 


§12. Info ekonomi  


Per informerade om det ekonomiska läget.  


 


Frågor/synpunkter 


Gunnar undrade om Stenungsundshem har någon obebyggd mark i sin ägo. Per 


svarade att den enda mark vi har som inte är bebyggd är i Svenshögen, på var 


sida om järnvägen vid Lilla Hällungen. Denna mark kan ej bebyggas med 


bostäder som det ser ut idag.   


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- anteckna informationen till protokollet.   


 


 


§13 Övriga frågor  


 


Per informerade kort om status i pågående fusion av Solgårdsterrassen AB in i 


moderbolaget Stenungsundshem AB. Målet är fortsatt att fusionen är klar till 


årsskiftet 21/22. 


 


Frågor/synpunkter 


Lennart undrar om det personliga ansvar som styrelsen har för bolaget 


Solgårdsterrassen, innebär någon eftersläpande risk att ta hänsyn till fusionen 


är klar med Stenungsundshem.  


Gunnar frågade Per om vad den ekonomiska effekten blir för Stenungsundshem 


med denna fusion. Per svarar att den inte påverkar ekonomin 


totalt/moderbolagsmässigt.  
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§ 14. Mötet avslutas  


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en 


trevlig helg. 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Andreas Bergstrand 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare:  ………………………… 


  Gunnar Pettersson 
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