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Förtroendevald - Lämna motion, interpellation 
eller enkel fråga till kommunfullmäktige

Ärendenummer: #12224 | Inskickat av: JOHN HANSSON (signerad) | 2021-12-16 19:26

1. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Ange vad du vill lämna in

Här anger du om det är en motion, interpellation eller fråga som du vill lämna in. Du kan endast 
lämna in ett ärende per e-tjänst.

Interpellation

Ange hur du vill lämna in din interpellation

Här anger du om du vill skriva din interpellation direkt i e-tjänsten eller ladda upp en fil. 

Jag vill skriva min interpellation i e-tjänsten
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Här skriver du din interpellation

Här skriver du din interpellation.

Under punkt 8 på dagordningen under kommunfullmäktige 16/12 - 21 så ställdes en enkel fråga 
beträffande våld och hot i skolan av Maria Renfors ( M) till välfärdsutskottets ordförande Linda - 
Maria Hermansson (c).

Sverigedemokraterna önskar som uppföljning till denna viktiga fråga väcka en interpellation i 
ärendet med syfte att åstadkomma en allmän debatt i kommunfullmäktige.

Frågeställningarna vi önskar svar på är som följer:

1) Det framgick av svaret på Marias Renfors enkla fråga att lärarnas ofta utsatta arbetssituation 
inte uppmärksammats i tillräcklig grad i välfärdsutskottet.

Hur kommer välfärdsutskottet att lyfta lärarnas arbetssituation i Stenungsund?

2) Beskedet beträffande avsaknad av illavarslande signaler från lärarförbunden och 
grundskolechef kändes aningen svävande.

Sverigedemokraterna önskar att välfärdsutskottet gör en utförlig undersökning av lärarnas 
arbetssituation.

Kan man t.ex. ställa frågan hur de upplever sin arbetssituation direkt på plats på grundskolorna 
eller genom enkät ställd till lärarna där de får vara anonyma?

3) I svaret på Maria Renfors fråga beträffande hot och våld så låg fokus på förebyggande 
åtgärder.

Vilka konkreta åtgärder kan välfärdsutskottet rekommendera för att skapa en tryggare 
arbetsmiljö för elever och anställda på kommunens skolor när våld och hot riktat mot lärare och 
elever emellan sker ändå?

4) Sverigedemokraterna vill att välfärdsutskottet utreder förutsättningar för att skapa en 
resursskola för elever med särskilda behov vilka även har återkommande utåtagerande 
beteende.

5) Hur skulle en sådan resursskola se ut? Vilka kompetenser skulle rekryteras och till vilka 
kostnader? Hur ser erfarenheten ut från dylika specialskolor ut ur ett historiskt perspektiv?

Vilka var fördelarna respektive nackdelarna och hur skulle de kunna anpassas för att fylla ett 
behov i dagens skola/samhälle?

2. Ange dina kontaktuppgifter
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
JOHN HANSSON

 Personnummer

Ange dina kontaktuppgifter

Du måste vara ledamot eller tjänstgörande ersättare för att kunna lämna in en motion, 
interpellation eller fråga. 

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

JOHN HANSSONNamn: 
Person ID: 
Datum: 
Signerad checksumma: 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 4 Dnr: KS 2021/1008 
 
Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna gäller tills vidare.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna reglerar möjligheten att få ersättning från Stenungsunds kommun vid 
gymnasiestudier utomlands. Riktlinjerna säkerställer likvärdighet och tydliggör de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Riktlinjer för studier utomlands - Nösnäsgymnasiet 
 
Beslut skickas till 
Niclas.brattefors@stenungsund.se 
Catarina.svenningsson@stenungsund.se 

 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1008
2021-11-01

 
Agneta Dejenfelt Till kommunfullmäktige 
Planeringsledare 
 
 
Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för ersättning vid gymnasiestudier utomlands – 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna gäller tills vidare.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjerna reglerar möjligheten att få ersättning från Stenungsunds kommun vid 
gymnasiestudier utomlands. Riktlinjerna säkerställer likvärdighet och tydliggör de 
förutsättningar som ska vara uppfyllda för att få ersättning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Det finns ingen juridisk skyldighet för en kommun att betala studier för en elev som vill eller 
väljer att studera utomlands. Rätten till kostnadsfri utbildning är enligt skollagen begränsad 
till Sverige. Interkommunal ersättning är en ersättning som i vissa fall ska lämnas när elever 
tas emot i skola i annan kommun men bestämmelserna om interkommunal ersättning är inte 
tillämpbara när skolgången sker i annat land.  
 
Frågan om kommunmedlemmars möjlighet att under vissa angivna förutsättningar beviljas 
skolpeng för skolgång i utlandet har behandlats i förvaltningsrätten och av domarna framgår 
att en kommun kan ge bidrag för skolgång för elever som fortfarande kan anses vara skrivna i 
Sverige och har sina vårdnadshavare kvar i landet. Det framgår också att 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen inte utgör ett hinder för att ta med skolpengen 
utomlands så länge eleven fortfarande har en koppling till kommunen genom att till exempel 
minst en vårdnadshavare är folkbokförd där under hela vistelsen.  
 
Den som påbörjat studier i en svenska gymnasieskola har rätt att avsluta dem i samma 
gymnasieskola som utbildningen påbörjats. Rätten att fullfölja utbildningen gäller endast vid 
ett års studieuppehåll för studier utomlands. 
 
Om en gymnasieelev under pågående studier vill studera utomlands har hemkommunen 
således inte någon skyldighet att betala för elevens skolgång. Men att studera utomlands är 
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positivt för eleven ur flera aspekter. Eleven att lära sig mer om ett annat lands kultur, språk 
och samhälle och skaffar sig erfarenheter som är användbara för framtiden.  
 
Gymnasieverksamheten i Stenungsunds kommun behandlar varje år någon ansökan om att 
bidrag/ersättning för studier utomlands. Förvaltningen konstaterar att flera kommuner inom 
Göteborgsregionen (GR) reglerar frågan om ersättning för gymnasiestudier utomlands i 
politiskt beslutade riktlinjer. Flera kommuner har en generell regel om ersättning för studier 
utomlands under förutsättning att skolan står under Skolinspektionens tillsyn och följs upp av 
Skolverket. Exempelvis Göteborgs Stad, Kungsbackas-, Öckerös-, Lerums- och Mölndals 
kommuner. Härryda kommun har ingen generell regel om ersättning utan beslutar i varje 
enskilt ärende. Men om kommunenen beviljar ersättning är det till skolor som står under 
Skolinspektionens tillsyn och följs upp av Skolverket.  
Några kommuner ersätter endast studier utomlands i årskurs 2, exempelvis Göteborgs Stad 
och Kungsbacka kommun medan exempelvis Öckerö kommun ersätter studier i årskurs 2 och 
3.  
 
För att säkerställa likvärdigheten och tydliggöra för gymnasieelever folkbokförda i 
Stenungsunds kommun vilka möjligheter det finns att få ersättning för gymnasiestudier 
utomlands har förvaltningen tagit ta fram förslag till riktlinjer. Riktlinjerna reglerar syfte, krav 
på folkbokföring, villkor för ersättning, ersättningens storlek och rutin för ansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning betalas ut enligt GR (Göteborgsregionens) prislista och innebär således inte någon 
högre kostnad jämfört med om eleven skulle studera på en kommunal skola i 
Göteborgsregionen. Den svenska utlandsskolan kan ibland ta ut en högre avgift, men den 
kostnaden får eleven i så fall själv stå för. Det kan gälla exempelvis avgifter för undervisning, 
kost och logi.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Studier utomlands kan bidra till en positiv kunskapsutveckling och bidra till ökade kunskaper  
för eleverna. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 – God Utbildning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Riktlinjer för studier utomlands - Nösnäsgymnasiet 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Niclas.brattefors@stenungsund.se 
Catarina.svenningsson@stenungsund.se 
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Riktlinjer för den elev i årskurs två på gymnasiet som vill studera 
utomlands och som vill att Stenungsunds kommun ersätter utbildningen.   

1.1. Inledning 
Riktlinjerna är ett stöd inför beslut om en gymnasieelev har rätt till ersättning för studier 
utomlands eller ej. Om riktlinjerna i något avseende strider mot författningsbestämmelser eller 
mot fastställda tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar. 
 

1.2. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att förtydliga grunderna för beslut om att bevilja eller avslå en 
ansökan om ersättning för studier utomlands. 
 

1.3. Krav på folkbokföring 
Eleven ska vara folkbokförd i Stenungsunds kommun under hela studietiden. Om eleven inte är 
myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Stenungsunds kommun. 
 

1.4. Villkor för ersättning 
o Ersättning utgår endast för studier utomlands i årskurs 2 på gymnasiet. 
o Ersättning utgår för högst ett års studier vid svensk utlandsskola och ersätter den termin 

eller det läsår eleven skulle ha läst på gymnasieverksamhet i Stenungsunds kommun.  
Utbildningen ska kunna tillgodoräknas istället för den utbildning som eleven skulle ha 
fått om eleven gått kvar i skolan i Sverige. Den ska följa svensk läroplan. 

o Ersättning utgår endast till skolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och 
där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket). 

o Ersättning utgår endast om tim- och kursplaner stämmer överens mellan den svenska 
utlandsskolan och den svenska gymnasieskolan. Den totala studietiden får inte omfatta 
mer än tre år. 

o Ersättning utgår endast till skolor som skriver kontrakt med Stenungsunds kommun om 
utbildningen. Kontraktet reglerar villkor för utbetalning av ersättning.  

o Ersättning betalas inte ut till privatpersoner.  
o Ersättning betalas inte ut om skolan får statsbidrag för eleven. 
 
 

Typ av dokument 
Riktlinjer 

 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

 

Beslutsdatum 
xxxxx 

 

Diarienummer 
2021/1008 

 

Dokumentägare 
Verksamhetschef gymnasiet 

 

Giltighetstid 
Tillsvidare 

 

 

Framtagen av 
Planeringsledare 

 

Reviderad 
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1.5 Ersättningens storlek 
o Stenungsunds kommun betalar skolan utomlands elevpeng enligt Göteborgsregionens 

(GRs) prislista om interkommunal ersättning. 
o Storleken på ersättningen utgår från det program som eleven var inskriven på vid 

ansökningstillfället. 
o Ersättningen betalas ut direkt till mottagande skola enligt samma grunder som den 

interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige.  
o Elev får inte inackorderingstillägg vid studier utomlands. 

 

1.6. Rutin för ansökan 
En komplett ansökan om ersättning för studier utomlands ska ha inkommit till sektor utbildning 
senast 6 månader innan utbildning startar. En för sent inkommen ansökan riskerar att avslås. 
 
Ansökan görs via en särskild ansökningsblankett som finns på kommunens hemsida. 
 
Ansökan om ledighet från aktuell gymnasieverksamhet ska lämnas in samtidigt som ansökan 
om ersättning för studier utomlands. Ansökan om ledighet ska vara beviljad in ersättning 
utbetalas. 
 
1.6.1 Ansökan om ersättning för studier utomlands ska innehålla:  

o Personligt brev med information om varför man vill studera utomlands. 
o Intyg/permissionsblankett från gymnasieverksamheten i Stenungsund om att eleven kan 

fortsätta sina studier där efter studieåret utomlands. 
o Utlåtande från elevens svenska gymnasieskola om elevens möjlighet att klara studier 

utomlands. 
o Aktuell studieplan från elevens svenska gymnasieskola. 
o Antagningsbesked från den svenska utlandsskolan. 
o Studieplan/timplan (för elevens studier) från den svenska utlandsskolan.  

 

1.7. Beslut 
Verksamhetschefen på gymnasieverksamheten i Stenungsunds kommun beslutar godkänna eller 
avslå ansökan om medflytt av skolpeng för gymnasiestudier utomlands i enlighet med 
riktlinjerna. 
 

1.8. Meddela kommunen vid studieavbrott eller flytt 
Om eleven avbryter sina studier eller flyttar är vårdnadshavaren (om eleven är omyndig) eller 
eleven (om eleven är myndig) skyldig att informera kommunen. 
  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 5 Dnr: KS 2021/367 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
i Stenungsunds kommun. Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg, beslutade av 
kommunstyrelsen 20 februari 2017, upphör därmed att gälla. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg beslutad 6 februari 2006.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019, i samband med ett beslut om nya riktlinjer 
för kommunens kravhantering, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade (§ 
63) att återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering. 
 
I förslaget föreslås reglerna fortsättningsvis benämnas ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna är en sammanställning av de regler som 
vårdnadshavare och verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till 
plats, hur anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2021-12-08 § 96 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Beslut välfärdsutskottet 2021-09-01 § 63 
Förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 2021-09-02 
Befintliga regler för förskola och pedagogisk omsorg 
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Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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§ 96 Dnr: KS 2021/367 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg beslutad 6 februari 2006.  

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun. Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg, beslutade av kommunstyrelsen 20 
februari 2017, upphör därmed att gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019, i samband med ett beslut om nya riktlinjer 
för kommunens kravhantering, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering. 
 
I förslaget föreslås reglerna fortsättningsvis benämnas ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna är en sammanställning av de regler som 
vårdnadshavare och verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till 
plats, hur anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Välfärdsutskottet 2021-09-01 § 63 
Förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 2021-09-02 
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Befintliga regler för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
planeringsledare 
 
 
Svar på återremiss - Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar upphäva Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg beslutad 6 februari 2006.  

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun. Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg, beslutade av kommunstyrelsen 20 
februari 2017, upphör därmed att gälla. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019, i samband med ett beslut om nya riktlinjer 
för kommunens kravhantering, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera 
reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering. 
 
I förslaget föreslås reglerna fortsättningsvis benämnas ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg i Stenungsunds kommun”. Riktlinjerna är en sammanställning av de regler som 
vårdnadshavare och verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till 
plats, hur anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
Beskrivning av ärendet 
Återremiss 
Förvaltningens förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Stenungsunds 
kommun presenterades för välfärdsutskottet 1 september 2021. Välfärdsutskottet beslutade att 
återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflyttning och kravhantering.  
Förvaltningen har i enlighet med tillämpad praxis och utifrån välfärdsutskottets återremiss, 
förtydligat den del av riktlinjerna som reglerar överflyttning under punkten 3.5 nedan.  
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När det gäller frågan om kravhantering i återremissen förtydligas enligt följande: 
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2006 regler/tillämpningsföreskrifter för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Reglerna innebar bland annat att en familj som har 
en skuld till förskoleverksamheten får placera barn i kö men att plats inte erbjuds förrän 
skulden är reglerad. När reglerna reviderades den 20 februari 2017 beslutades dessa av 
kommunstyrelsen och inte av kommunfullmäktige varför kommunfullmäktiges beslut av 6 
februari 2006 inte är upphävt. Förvaltningen föreslår nu att de av kommunfullmäktige 2006 
beslutade reglerna upphävs. 

Översyn av reglerna 
I samband med översynen av reglerna har styrdokumentets rubricering justerats från regler till 
riktlinjer i enlighet med dokumentet Riktlinjerna för styrande, vägledande och operativa 
dokument.  
 
Justeringarna i dokumentet är i första hand redaktionella med förtydliganden och textmässig 
anpassning till Skollagen. Utöver det regleras tillämpad praxis skriftligt. Nedan redovisas ev. 
tillägg och skriftlig reglering av tillämpad praxis med hänvisning till rubrik och underrubrik i 
riktlinjerna. I övrigt kan redaktionella ändringar och förtydliganden utläsas i bilagt förslag till 
riktlinjer.   
 
1. Definition 
1.1 Förskola 
Kort information om förskolans uppdrag är nytt. 
1.2 Pedagogisk omsorg 
Kort information om pedagogisk omsorgs uppdrag är nytt. 
 
2. Rätt till plats 
2.2 Allmän förskola 
Information om att allmän förskola följer grundskolans läsårstider med uppehåll för samtliga 
lov och de kompetensutvecklingsdagar/studiedagar som grundskolan har, tillämpas men har 
inte reglerats skriftligt tidigare.  
2.4 Ledighet, tjänstledighet – nytt stycke 
Om vårdnadshavare är ledig, tjänstledig från arbete eller har studieuppehåll har barnet inte rätt 
till plats om inte annat följer av reglerna i övrigt. Detta tillämpas men har inte reglerats 
skriftligt tidigare. 
2.5 Asylsökande – nytt stycke 
Barn 1 – 5 år till asylsökande vårdnadshavare som studerar har rätt till plats i den omfattning 
som behövs. Barn 3-5 år där minst en vårdnadshavare är asylsökande har rätt till allmän 
förskola. Reglerna tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare. 
2.6 Barn i behov av särskilt stöd  
Information om att barn i behov av särskilt stöd erbjuds 20 avgiftsfria timmar per vecka och 
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för tid därutöver utgår avgift enligt gällande fritidshemstaxa tillämpas men har inte reglerats 
skriftligt tidigare. 
 
3. Anmälan/placering 
3.1 Anmälan 
Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg bör ske sex månader innan behov av 
plats istället för ska ske tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare.  
Information om att kötiden beräknas från det datum kommunen erhållit korrekt adressuppgift 
är ett förtydligande. 
3.3 Prioriteringsordning 
Prioriteringsordningen är oförändrad men felaktighet i punkt två har tagits bort.  
3.4 Platserbjudande 
Information om att väntetiden vid önskemål om särskild förskola eller pedagogisk omsorg kan 
bli längre än fyra månader om man blivit erbjuden en plats och tackat nej, tillämpas men har 
inte reglerats skriftligt tidigare.  
3.5 Överflyttning 
Regeln om överflyttning i augusti har reglerats skriftligt även tidigare men nu föreslås att 
augusti och januari, på grund av att antalet lediga platser då är som störst, är de månader då 
flest överflyttningar sker. Informationen om att överflyttning under övriga månader också kan 
ske, men är beroende av platstillgång, är ny, det vill säga har tillämpats men inte varit 
skriftligt reglerad tidigare. 
3.6 Introduktion 
Förtydligande: Om vårdnadshavare är föräldraledig, när introduktion startar, har syskon som 
är 3 – 5 år fortsatt rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka. När introduktionen efter tio dagar 
är avslutad påbörjas debitering av det äldre syskonet enligt gällande taxa. Äldre syskon som är 
mellan 1 - 2 år debiteras enligt gällande taxa. Detta är ett förtydligande av 
introduktionsinformationen. Utöver detta har ordet inskolning bytts ut till ordet introduktion. 
 
4. Placeringstid 
4.3 Schema / ändring av schema – nytt stycke 
Anmälan av schema och ändrade vistelsetider registreras numera av vårdnadshavaren i en 
digital tjänst, en vårdnadshavarapplikation. Ändringar kan registreras senast tre dagar innan 
det nya schemat ska gälla. 
4.4 Öppethållande 
Information om att ansökan till omsorg på Brudhammars förskola kvällar, nätter och helger 
behovsprövas är förtydligande av en tillämpning. 
4.6 Sommaröppen verksamhet 
Information om att arbetsgivarintyg, studieintyg eller sjukintyg krävs om man har behov av 
sommaröppen förskoleplats tillämpas men har inte reglerats skriftligt tidigare. 
 
6. Föräldraledighet 
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Information om att vårdnadshavare som uppbär graviditetspenning likställs med 
vårdnadshavare som är föräldralediga är ett förtydligande. 
6.1 Rätt till plats 
Informationen om att rätt till föräldraledighetsplats träder i kraft vid det nya barnets födelse är 
ett förtydligande. 
 
8. Uppehåll i placering  
8.2 Längre oanmäld frånvaro – nytt stycke 
Om ett barn under två månader uteblivit från förskolan och flera resultatlösa kontaktförsök 
tagits med vårdnadshavare kontaktas socialtjänsten för dialog och orosanmälan. Förskola och 
pedagogisk omsorg är skyldiga att göra orosanmälan och det har därför lagts med i 
riktlinjerna som information. Det har inte funnits med tidigare. 
 
9. Taxa 
9.2 Abonnemang 
Information om att plats i förskola och pedagogisk omsorg övergår till fritidshemsplats i 
augusti, vecka 32, det år barnet fyller sex år tillämpas och regleras nu skriftigt.  
9.8 Syskonrabatt 
Information om att syskonrabatt gäller även vid syskons placering i enskild verksamhet 
tillämpas men regleras nu skriftligt. 
9.15 Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i förskola som är i behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas 20 timmar per 
vecka utan avgift. Detta har kompletterats med information om att tid utöver 20 timmar per 
vecka erläggs avgift som för en fritidshemsplats. Detta tillämpas men har nu reglerats 
skriftligt 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Justeringarna av redaktionell karaktär bedöms påverka barn i låg utsträckning medan däremot 
förtydliganden och skriftliga regler istället för praxis säkerställer att alla vårdnadshavare 
behandlas lika. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Välfärdsutskottet 2021-09-01 § 63 
Förslag till Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 2021-09-02 
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Befintliga regler för förskola och pedagogisk omsorg 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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§ 63 Dnr: KS 2021/367 
 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att förtydliga frågor om överflytt i 
augusti och kravhantering. 

Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning från Agneta Pettersson Bell (ST): 

Formalia, beslut i KF 2006 

Ett beslut fattat i KF 2006 innebär att avstängning av barn från förskola är tillåtet vid 
utebliven betalning av barnomsorgstaxa.  I och med att de reviderade reglerna nu benämns 
Riktlinjer fastställs de i KS, de går ej vidare för beslut i KF, och beslutet från KF 2006 om 
avstängning av barn är därmed fortsatt giltigt.  Detta är inte i enlighet med intentionerna i 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg och kravhanteringsrutinen och beslutet från 
2006 behöver därmed åtgärdas. 

Överflyttningskö 

Ett av syftena med de uppdaterade riktlinjerna är att skriftligt dokumentera tillämpad praxis. 
Det framgår av redovisningen att överflyttningskön huvudsakligen hanteras löpande under 
året i dialog och samråd med vårdnadshavare, vilket är positivt både ur barnperspektiv och 
vårdnadshavarperspektiv. Texten gällande överflyttningskön bör därför uppdateras för att 
bättre reflektera tillämpad praxis. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2019, i samband med ett beslut om 
kommunens kravhantering, att kommunstyrelsen skulle se över och revidera reglerna för 
förskola och pedagogisk omsorg som beslutades av kommunstyrelsen den 20 februari 2017. 
 
De reviderade reglerna benämns nu Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun och är en sammanställning av de regler som vårdnadshavare och 
verksamhet har att förhålla sig till; exempelvis när ett barn har rätt till plats, hur 
anmälan/placering går till, vad som gäller när en vårdnadshavare är arbetssökande, 
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2021-09-01

föräldraledig, studerar, är sjukskriven eller gått i pension. Dokumentet reglerar dessutom 
uppehåll och uppsägning av plats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-26 
Förslag till Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Befintliga regler för förskola och pedagogisk omsorg 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C): Återremiss för att förtydliga frågor om överflytt i augusti och 
kravhantering.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
välfärdsutskottet beslutat att ärendet ska återremitteras, med motivering enligt Linda-Maria 
Hermansson (C). 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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1. Definition 
1.1 Förskola 
Skollagen kap 8 §§ 2 - 7  
 
Förskolan är en frivillig skolform som erbjuds barn från 1 år och fram till start i förskoleklass 
eller till skolstart. Alla barn, som inte redan har plats på förskola, erbjuds en plats från och 
med höstterminen då barnet fyller tre år. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

1.2 Pedagogisk omsorg 
Skollagen kap 25 § 2 
 
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Placering 
sker från 1 år och fram till start i förskoleklass eller till skolstart. 
Pedagogisk omsorg ska genom verksamheten stimulera barns utveckling och lärande.  
 

2. Rätt till plats 
Skollagen kap 8 § 3 och kap 29 § 3 

Hemkommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat 
förskoleklass. 

2.1 Förskola 
Skollagen kap 8 § 5-7 

Från och med ett års ålder ska förskola erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  

Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) 
för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar 
per dag eller 15 timmar i veckan. 

Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. 

2.2 Allmän förskola 
Skollagen kap 8 § 4 

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas avgiftsfri förskola 
under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett föräldrarnas 
sysselsättning och familjens situation i övrigt. Det innebär 15 timmar/vecka och följer 
grundskolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov och de kompetensutvecklingsdagar/ 
studiedagar som grundskolan har.  

2.3 Pedagogisk omsorg 
Skollagen kap 25 § 2 



Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att så långt 
som möjligt erbjuda detta. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 
i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

Vårdnadshavare är förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande eller föräldraledig för yngre 
syskon. 

2.4 Ledighet, tjänstledighet 
Om en vårdnadshavare är ledig, tjänstledig från arbete eller har studieuppehåll har barnet inte 
rätt till plats, om inte annat följer av reglerna i övrigt.  

2.5 Asylsökande 
Skollagen kap 29 §§ 2-3 

Barn 1-5 år till asylsökande vårdnadshavare som studerar har rätt till plats i den omfattning 
som behövs. Barn 3-5 år där minst en av vårdnadshavarna är asylsökande har rätt till allmän 
förskola. 

2.6 Barn i behov av särskilt stöd 
Skollagen kap 8 § 7 och kap 25 § 2 

Barn ska erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling. 

Barn i behov av särskilt stöd erbjuds 20 avgiftsfria timmar/vecka och för tid därutöver utgår 
avgift enligt gällande fritidshemstaxa. 

2.7 Familjens situation i övrigt 
Skollagen kap 8 § 5 

Rätt till plats omfattar också barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Beslut fattas av rektor. 

2.8 Barn folkbokförda i annan kommun 
Skollagen kap 8 § 13 

För barn som är folkbokfört i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i 
Stenungsunds kommun. Ett barn blir mottaget om det med hänsyn till barnets personliga 
förhållanden finns särskilda skäl. Efter önskemål från barnets vårdnadshavare får 
Stenungsunds kommun även i annat fall, i sin förskola, ta emot ett barn från en annan 
kommun. 

2.9 Samverkan inom Göteborgsregionen (GR) 
Vid flytt inom Göteborgsregionen får barnet behålla sin plats i den kommun varifrån familjen 
flyttar till dess att den nya kommunen kan erbjuda plats. (Kommunerna inom GR är 
Stenungsund, Härryda, Göteborg, Partille, Öckerö, Lerum, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet, 
Tjörn, Alingsås och Mölndal) 

2.10 Plats i annan kommun 
Vårdnadshavare kan söka plats i annan kommun än barnets folkbokföringskommun. Det är 
den kommunen som efter särskild prövning avgör om barnet får plats där. Ansökan görs 
direkt till den kommun där plats önskas. 



2.11 Plats i fristående verksamhet i Stenungsunds kommun 
I kommunen finns fristående verksamhet. Anmälan om behov av plats i fristående verksamhet 
lämnas direkt till respektive förskola/pedagogisk omsorg. Kontaktuppgifter finns på 
kommunens hemsida. 

 

3. Anmälan/Placering 
3.1 Anmälan 
Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg bör ske sex månader innan behov av 
plats. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende bestämmer vårdnadshavaren med samma 
folkbokföringsadress som barnet, till vilken förskola ansökan sker. I samband med anmälan 
lämnas inkomstuppgift  
Ansökan görs via kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se 

Kötiden beräknas från det datum kommunen erhållit korrekt adressuppgift. 

3.2 Val av verksamhet 
Skollagen kap 8 §§ 14 - 15 

När vårdnadshavare anmäler behov av förskola/pedagogisk omsorg kan önskemål anges.  

I första hand erbjuds något av de önskade alternativen, i andra hand ges ett erbjudande så nära 
barnets hem som möjligt. Plats erbjuds i möjligaste mån enligt önskat datum dock senast 
inom fyra månader. 

3.3 Prioriteringsordning 
Vid placering av barn görs en individuell bedömning där följande beaktas: 

• Rätt till plats enligt skollagen kap 8 §§ 5,7 (särskilt stöd). Bedömning görs av 
specialpedagog.  

• Plats i överflyttningskön. 
• Syskon på förskolan 
• Anmälningsdatum. (”Garantitiden” är 4 månader) 
• Barnets ålder (Äldre barn går före yngre barn) 

3.4 Platserbjudande 
Skollagen kap 8 § 15 

Plats i förskola erbjuds vid en förskoleenhet så nära barnets hem som möjligt. Plats erbjuds i 
möjligaste mån i enlighet med familjens önskemål. Plats erbjuds i barnets närområde men 
med beaktande av vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. 
Stenungsunds kommun utgör ett upptagningsområde.  

Syskon placeras i möjligaste mån på samma enhet.  

Om vårdnadshavare tackat nej till en förskoleplats som inte är familjens förstahandsval, i 
väntan på plats på önskad förskola, kan väntetiden bli längre än fyra månader.  

Erbjudande av plats sker via sms och e-post och måste besvaras enligt instruktion inom 
angiven tid. 

http://www.stenungsund.se/


3.5 Överflyttning 
Om plats inte kan erbjudas i enlighet med vårdnadshavares önskemål har vårdnadshavare rätt 
att ställa sig i kö för överflyttning. I augusti och januari görs flest överflyttningar, på grund av 
att antalet lediga platser då är som störst. Överflyttning övriga månader kan också ske men är 
beroende av platstillgång. Vårdnadshavare ansvarar för att anmälan med önskemål om 
överflyttning lämnas till förskolans administration eller via kommunens e-tjänst, se 
kommunens hemsida www.stenungsund.se.  

3.6 Introduktion 
Vårdnadshavare förutsätts delta i introduktionen vid barnets start på förskola eller i den 
pedagogiska omsorgen. Introduktion påbörjas den dag platsen står till förfogande. Avgift 
debiteras från introduktionens första dag. 

Om vårdnadshavare är föräldraledig, när introduktion startar, har syskon som är 3 – 5 år 
fortsatt rätt till 15 avgiftsfria timmar per vecka. När introduktionen efter tio dagar är avslutad 
debiteras det äldre syskonet enligt gällande taxa. Syskon som är mellan 1 - 2 år debiteras 
enligt gällande taxa.  

3.7 Övergång till fritidshem 
I augusti, vecka 32, det år barnet fyller 6 år, övergår placering i kommunal 
förskola/pedagogisk omsorg till placering i kommunalt fritidshem.  

Om barnet inte ska ha fritidshemsplacering ska barnets plats på förskolan/pedagogisk omsorg 
sägas upp via kommunens e-tjänst. 

Barn som är placerade i enskild verksamhet och som önskar kommunal fritidshemsplats 
ansöker om detta via kommunens e-tjänst på www.stenungsund.se.  

 

4. Placeringstid 
4.1 Omfattning – tider 
Barnet erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg inklusive skälig restid, när vårdnadshavare 
förvärvsarbetar eller studerar. 

Därutöver erbjuds barnet tid om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt eller om barnet behöver särskilt stöd. 

Beslut om avvikande tider fattas av rektor.  

4.2 Växelvis boende 
Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tiderna som erbjuds är utifrån respektive 
vårdnadshavares omsorgsbehov. 

4.3 Schema/ändring av schema 
Innan barnet börjar på sin plats lämnar vårdnadshavare in schema över barnets närvarotider 
via en digital tjänst, en vårdnadshavarapplikation som laddas ned när plats erhålles. Även 
schemaändringar registrerar vårdnadshavare via den digitala tjänsten. Ändringar kan 
registreras senast tre dagar innan det nya schemat ska gälla. 

http://www.stenungsund.se/


4.4 Öppethållande 
Ordinarie öppettider för förskolan och pedagogisk omsorg är helgfri måndag till fredag 
mellan klockan 06:30 - 18:30. 
Avvikelser från ramtiden, det vill säga före 06:30 och efter 18:30 beslutas av rektor.  
 
På kvällar, nätter och helger kan omsorg erbjudas på Brudhammar förskola. Ansökan krävs 
och behovsprövas. Ansökningshandlingar beställs från Förskolans administration. 

4.5 Studiedagar  
Barn som behöver omsorg på studiedagar erbjuds omsorg på någon av kommunens förskolor. 

4.6 Sommaröppen verksamhet 
Begränsat öppethållande tillämpas under fyra veckor på sommaren. Ordinarie verksamhet har 
stängt och istället erbjuds sommaröppen förskola till vårdnadshavare som har behov av 
omsorg. Arbetsgivarintyg, studieintyg eller sjukintyg krävs. 

Information om vilka fyra veckor och vilken förskola det är som har öppet presenteras på 
Stenungsunds kommuns hemsida, www.Stenungsund.se under våren. Där finns också 
information om ansökningsförfarande och sista datum för ansökan. Mer information om 
ansökan ges av förskolan. 

 

5. Arbetssökande 
5.1 Rätt till plats 
Skollagen kap 8 § 6 

Barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt 
arbetssökande, har rätt till plats i förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. 

Redan placerade barn i åldrarna 1-5 år, där någon av vårdnadshavarna blir arbetslös, har rätt 
till bibehållen plats med oförändrade omsorgstider under 30 kalenderdagar från och med 
arbetslöshetens första dag. 

Därefter erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka om 
vårdnadshavare är aktivt arbetssökande. 

5.2 Gemensam vårdnad/skilt boende 
Vid gemensam vårdnad och skilt boende, där båda vårdnadshavarna är platsinnehavare, 
hanteras placeringen som två skilda placeringar. När arbetssökande person som inte är 
vårdnadshavare, är gift, sammanboende eller har ingått partnerskap med vårdnadshavaren, har 
barnet rätt att behålla placeringen med oförändrad tid. 

5.3 Barn i behov av särskilt stöd och barn som har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt 
Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt får erbjudas tider efter individuell prövning och beslut av rektor.  



Då vårdnadshavare återgår i arbete eller studier ska inkomstuppgift uppdateras via 
kommunens e-tjänst: se kommunens hemsida www.stenungsund.se. Nytt schema ska 
registreras i vårdnadshavarappen. 

Utökning av tid ska erbjudas från och med vårdnadshavarens första arbetsdag. 

 

6. Föräldraledighet 
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt att behålla plats i oförändrad omfattning i 
förskola eller i pedagogisk omsorg högst fem arbetsdagar efter nytt barns födelse eller 
adoptivbarns hemkomst. Vårdnadshavare som uppbär graviditetspenning likställs med 
vårdnadshavare som är föräldraledig.  

6.1 Rätt till plats 
Barn 1 - 5 år vars vårdnadshavare är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen har rätt till 
plats 15 timmar/vecka i förskola. Kommunen erbjuder 3 dagar/vecka 09.00-14.00, tisdag-
torsdag. Rätt till föräldraledighetsplats träder i kraft vid det nya barnets födelse. 

6.2 Gemensam vårdnad/Skilt boende 
Då vårdnadshavare har gemensam vårdnad och skilt boende, och båda vårdnadshavarna är 
platsinnehavare, hanteras barnets plats som två separata placeringar. När person, som inte är 
vårdnadshavare, och, är gift, sammanboende eller har ingått partnerskap med 
vårdnadshavaren är föräldraledig, har barnet rätt att behålla placeringen utifrån 
vårdnadshavarens omsorgsbehov. 

6.3 Barn i behov av särskilt stöd, barn som har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt 
Barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt får erbjudas tider efter individuell prövning och beslut av rektor.  

6.4 Fortsatt arbete/studier 
Vårdnadshavare som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter arbeta/studera kan behålla 
plats i förskola eller pedagogisk omsorg för det äldre syskonet mer än 15 timmar/vecka efter 
beslut av rektor. Arbetsgivarintyg alternativt registreringsintyg från utbildningsinstitut som 
visar omfattningen av arbete eller studier ska lämnas två gånger per år. Rektor beslutar 
huruvida underlaget visar på behov av utökad tid för barnet.  

Föräldraledighetsplats kan ej kombineras med annan plats. 

 

7. Sjukskrivning eller pension 
7.1 Sjukskrivning 
Platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskolan eller pedagogisk omsorg vid egen 
sjukskrivning. Rektor beslutar om barnets vistelsetider.  
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7.2 Sjukersättning och aktivitetsersättning 
Rektor beslutar om bibehållen placering och schemaändring vid uppbärande av sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Rektor beslutar om barnets vistelsetider. 

7.3 Pension 
Barn 3 - 5 år har rätt till allmän förskola då vårdnadshavare gått i ålderspension. 

 

8. Uppehåll i placering  
8.1 Uppehåll/längre ledighet 
Vårdnadshavare kan begära uppehåll från barnets plats med bibehållen placering i högst tre 
månader. Tid för uppehåll och datum när barnet kommer tillbaka till sin plats ska anmälas 
skriftligt till förskolan 30 dagar innan uppehållet. Oförändrad avgift tas ut under tiden för 
uppehållet i placeringen.  

Rektor beslutar avsluta platsen om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång. 

8.2 Längre oanmäld frånvaro 
Om barnet under två månader uteblivit från förskolan och flera resultatlösa kontaktförsök 
tagits med vårdnadshavare kontaktas socialtjänsten för dialog och orosanmälan. 

 

9. Taxa 
Taxans konstruktion och tillämpning är fastställd av kommunfullmäktige och framgår av 
dokumentet ”Barnomsorgstaxa”. Taxan indexregleras varje år enligt Skolverkets förordning. 

9.1 Betalningsansvar  
När barn får plats i förskola eller pedagogisk omsorg blir vårdnadshavarna platsinnehavare. 
Registerledare är den som står som räkningsmottagare. 

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan 
vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad plats/faktura. Väljer 
vårdnadshavarna en delad plats/faktura blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och 
var och en ansvarar för sin del av avgiften. 

Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
De sammanlagda avgifterna får dock inte överskrida maxtaxan för en plats. 

Säger en vårdnadshavare upp sin del av platsen blir den andre vårdnadshavaren ägare av hela 
platsen. 

9.2 Abonnemang 
Plats i förskola och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang. Avgiften debiteras 
från och med den dag plats står till förfogande och därefter tolv månader om året. så länge 
platsen är tecknad. Avgift tas ut även vid ledigheter som semester, sjukdom, lov, samt 
uppsägningstid och annan ledighet.  



Avgiften debiteras för innevarande månad. Syskonrabatt tillämpas. Hel avgift tas ut under 
inskolningstid och uppsägningstid.  

I augusti, vecka 32, det år barnet fyller sex år övergår plats i förskola och pedagogisk omsorg 
till fritidshemsplats.  

9.3 Avgiftsgrundande inkomstuppgifter 
Med avgiftsgrundande inkomst avses årsinkomst före skatt och alla andra skattepliktiga 
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

9.4 Inkomst av tjänst 
Ersättningar och bidrag som omfattas: 

• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller näringsverksamhet 
• Lön från utlandstjänst, oavsett i vilket land man betalar skatt 
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning 
• Pension (inte barnpension) 
• Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift) 
• Föräldrapenning 
• Omvårdnadsbidrag 
• Sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning  
• Arbetslöshetsersättning  
• Aktivitetsstöd  
• Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig) Familjebidragen är en samling bidrag 

som är till för dig som genomgår militär grundutbildning eller officersutbildning 
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga Dagpenning betalas ut till dig 

som tjänstgör som totalförsvarspliktig eller hemvärnssoldat. 

9.5 Inkomst av näringsverksamhet 
Ersättningar som omfattas av inkomstslaget näringsverksamhet. 

• Överskott av näringsverksamhet (den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet 
som förs ut på deklarationens huvudblankett). 

Vid avgiftsberäkning för egenföretagare, där det är svårt att uppge inkomst ska följande 
avgiftsberäkning tillämpas. 

• Inkomst bedöms med utgångspunkt från den senaste självdeklarationen/föregående års 
taxering. 

• För nystartade företag räknas den inkomst som uppges i inkomstanmälan under två år 
räknat från den månad företaget startade. Verklig inkomst meddelas i efterskott genom 
uppvisande av självdeklaration för inkomståret och godkänd taxering (slutlig skatt) 
nästa år. Avgiften justeras både uppåt och nedåt med hänsyn till den faktiska 
bruttoinkomsten för perioden.  

9.6 Utlandstjänst 
Till familjens avgiftsgrundande inkomst räknas lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man 
betalar skatt.  



9.7 Hushållets sammanlagda inkomst 
För gifta och sammanboende personer, med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften 
på hushållets sammanlagda inkomst. Platsinnehavare skall lämna inkomstuppgift även för 
sammanboende. 

9.8 Syskonrabatt 
Syskonrabatt tillämpas för hushållets barn oavsett om barnen är biologiska syskon eller inte. 
Gäller även vid syskons placering i enskild verksamhet. 

Vid gemensam vårdnad och om vårdnadshavarna är platsinnehavare för var sin plats (delad 
faktura) när det gäller syskon räknas varje hushåll för sig. 

9.9 Tidsbegränsad inkomst 
Avgift för person med tidsbegränsad anställning beräknas utifrån innevarande månads 
inkomst. 

Ny inkomstuppgift skall lämnas in vid varje förändring av inkomst. 

I årsinkomsten ingår: 

• Semesterersättning (uträknas enligt: månadslön x 12,2=årslön) Årslönen divideras 
med 12=månadslön inklusive semesterersättning). 

• Arvoden 
• Avgångsvederlag (uppdelat i det antal månader som ersättningen avser) 

9.10 Utebliven inkomstuppgift 
Vid utebliven inkomstuppgift tas högsta avgift ut till dess att ny inkomstuppgift lämnas in. 

9.11 Beräkning 
Utgångspunkt för beräkning av avgift för förskola och pedagogisk omsorg är hushållets 
inkomst per månad. Avgiftens storlek avgörs dessutom av följande faktorer: omsorgsform, 
barnets ålder, syskonplaceringar och vistelsetid. 

Med hushåll avses ensamstående, gifta och sammanboende personer som lever tillsammans 
och 

1. har eller haft gemensamt barn eller 
2. är folkbokförda på samma adress 

Med gifta och sammanboende personer jämställs också personer som lever tillsammans i 
registrerat partnerskap och som är folkbokförda på samma adress. 

9.12 Inkomständring och inkomstuppdatering  
Platsinnehavare är skyldig att omgående anmäla inkomständring. Kommunen har rätt att göra 
efterdebitering om inkomständring gjorts för sent eller inte inkommit alls.  

Inkomständring kan göras via kommunens e-tjänst,se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se. 
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9.13 Schemauppdatering 
Uppdatering av schema görs i den digitala tjänsten, vårdnadshavarapplikationen, så snart 
omsorgsbehovet ändras. Uppdateringen kan ske senast tre dagar innan schemat ska börja 
gälla.  

9.14 Pedagogisk omsorg 
Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas, i likhet med förskola, 
minst 525 timmar under läsåret utan avgift. 

9.15 Barn i behov av särskilt stöd 
Barn i förskola som är behov av särskilt stöd kan efter bedömning erbjudas 20 timmar/vecka 
utan avgift. För tid utöver 20 timmar/vecka erläggs avgift som för en fritidshemsplats. 

Detta avdrag går inte att kombinera med avdrag för allmän förskola.  

9.16 Familjehemsplacerade barn 
Familjehemsföräldern är platsinnehavare. Avgiften för familjehemsplacerade barn utgörs av 
familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsplaceringens arvodesdel. 
Syskonrabatt tillämpas mellan det familjehemsplacerade barnet och familjens övriga barn. 

9.17 Övergång till fritidshem 
Taxa för fritidshem tillämpas från i augusti, vecka 32. Om övergången sker vid annan 
tidpunkt än vid höstterminens start tillämpas taxan från och med placeringsdatumet. 
9. 18 Uppsägning 
Avgift tas ut under uppsägningstid, även om platsen inte nyttjas.  

Vid uppsägning av förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg och om återplacering sker 
inom tre månader utgår avgift för hela perioden.  

 

10. Uppsägning 
10.1 Uppsägningstid 
Uppsägningstid för plats i förskola eller pedagogisk omsorg är 60 kalenderdagar. Platsen sägs 
upp via kommunens hemsida under e-tjänst www.stenungsund.se. 

10.2 Övergång mellan förskola och fritidshem 
Barnets plats sägs upp endast om barnet inte ska ha kommunalt fritidshem. Platsen sägs upp 
via e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se.  

10.3 Vid flytt från kommunen 
Vid flytt från Stenungsund till ny folkbokföringskommun upphör rätten till plats på förskola 
och pedagogisk omsorg att gälla. 

Vårdnadshavare kan ansöka om att behålla platsen om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
barnets förhållande.  

Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal som ger vårdnadshavare möjlighet att 
behålla plats i Stenungsunds kommun till dess den nya kommunen kan erbjuda plats. Detta 
gäller under förutsättning att överenskommelse mellan kommunerna skrivs. 



 

11. Övrigt 
11.1 Force majeure 
Förskola och pedagogisk omsorg har rätt att stänga verksamheten om det finns risk för barns 
hälsa vid t.ex. brand, sjukdomsspridning och hot. I sådant fall ska förskola och pedagogisk 
omsorg i skälig utsträckning erbjuda barnen alternativa placeringar, beroende på varaktighet 
och omfattningen av stängningen. Kostnadsersättning för eventuell merkostnad som orsakas 
med anledning av detta ersätts ej. Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ 
placering eller stängning. 
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1. Definitioner 
Förskola Förskolan är en frivillig skolform för barn från 1 år och fram till start i 

förskoleklass eller till skolstart.  
Allmän förskola Alla barn, som inte redan har plats på förskola, erbjuds en plats från 

och med höstterminen då barnet fyller tre år. 
Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg vänder sig till familjer som prioriterar en familjelik 

pedagogisk omsorg för sitt barn under den tid föräldrar arbetar, söker 
arbete, studerar eller är föräldralediga. För placering skall barnet ha 
fyllt 1 år. 

 
2. Rätt till plats 

För att få plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska barnet var folkbokfört i Stenungsund kommun. 
Förskola Vårdnadshavare ska vara förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande 

eller föräldralediga för yngre syskon (skollagen 8 kap, 4-7§§). 
Allmän förskola 
 

Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under läsåret (skollagen 8 
kap, 4§). 

Pedagogisk omsorg Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg 
(dagbarnvårdare) ska kommunen sträva efter att så långt som möjligt 
erbjuda detta (skollagen 25 kap, 2§). 
Vårdnadshavare ska vara förvärvsarbetande, studerande, arbetssökande 
eller föräldralediga för yngre syskon. 



 
 

 

Barn i behov av särskilt 
stöd 

Rätt till plats omfattar också barn som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling (skollagen 8 kap. 7§, 25 kap 2§).  

Familjens situation i övrigt Rätt till plats omfattar också barn som har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt (skollagen 8 kap. 5§). 

Barn folkbokförda i annan 
kommun 

För barn som är folkbokfört i annan kommun kan vårdnadshavare 
ansöka om plats i Stenungsunds kommun. Plats erbjuds om särskilda 
skäl föreligger (skollagen 8 kap. 13§).   

Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) 

Vid flytt inom Göteborgsregionen får barnet behålla sin plats i den 
kommun varifrån familjen flyttar till dess att den nya kommunen kan 
erbjuda plats.  
(GR består av kommunerna Stenungsund, Härryda, Göteborg, Partille, 
Öckerö, Lerum, Kungälv, Kungsbacka, Lila Edet, Tjörn, Alingsås och 
Mölndal) 

Plats i annan kommun Vårdnadshavare kan söka plats i annan kommun än barnets 
folkbokföringskommun. Det är denna kommun som efter särskild 
prövning avgör om barnet får plats där. Anmälan görs direkt till den 
kommun där plats önskas. 

Plats i fristående 
verksamhet i 
Stenungsunds kommun 

I kommunen finns fristående verksamhet. Anmälan om behov av plats 
i fristående verksamhet lämnas direkt till respektive 
förskola/pedagogisk omsorg. Kontaktuppgifter finns på kommunens 
hemsida. 

 
3. Anmälan/Placering 

Anmälan 
 

Anmälan om plats i förskola och pedagogisk omsorg ska ske sex 
månader innan behov av plats. Vid gemensam vårdnad och växelvis 
boende bestämmer vårdnadshavaren med samma folkbokföringsadress 
som barnet, till vilken förskola man ansöker.  
Anmälan görs via kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller Medborgarservice. 

Val av verksamhet 
 

När vårdnadshavare anmäler behov av förskola/pedagogisk/omsorg 
kan önskemål anges. Plats erbjuds i möjligaste mån enligt önskat 
datum dock senast inom fyra månader (skollagen 8 kap. 14§).  
I första hand erbjuds något av de önskade alternativen, i andra hand 
ges ett erbjudande så nära barnets hem som möjligt. 

Prioriteringsordning    Vid placering av barn görs en individuell bedömning där följande 
beaktas: 

• Rätt till plats enligt 8 kap. 5,7§ skollagen. Bedömning görs av 
specialpedagog.  

• Överflyttningskö sker i augusti 
• Syskonförtur  

http://www.stenungsund.se/


 
 

 

• Anmälningsdatum 
• Äldre barn går före yngre barn 

Platserbjudande Plats i förskola erbjuds så nära barnets hem som möjligt (skollagen 8 
kap. 15§). 
Plats erbjuds i möjligaste mån i enlighet med familjens önskemål. Plats 
erbjuds i barnets närområde men med beaktande av vad som krävs för 
att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Stenungsunds kommun 
betraktas som ett upptagningsområde. Syskon placeras i möjligaste 
mån på samma enhet. 
Erbjudande av plats sker via sms och e-post och måste besvaras enligt 
instruktion inom angiven tid. 

Inkomstuppgift Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst alternativt på särskild 
blankett, se kommunens hemsida www.stenungsund.se.  
Anmälan kan även göras på blankett som beställs från Förskolans 
administration eller Medborgarservice. 

Överflyttning Om någon av de önskade placeringarna inte kan erbjudas har 
vårdnadshavare rätt att stå i kö på önskad överflyttning. 

Inskolning Förälder/vårdnadshavare deltar i inskolning vid barnets start på 
förskola eller i den pedagogiska omsorgen. Inskolning ska påbörjas 
från den dagen då platsen står till förfogande. Avgift debiteras från 
detta datum. 

Övergång till fritidshem Den 1 augusti det år barnet fyller 6 år övergår placering i kommunal 
förskola/pedagogisk omsorg till placering i kommunalt fritidshem. 
Om barnet inte ska ha fritidshemsplacering ska barnets plats på 
förskolan/pedagogisk omsorg sägas upp skriftligt. 
Har barnet placering i enskild verksamhet måste ansökan till fritidshem 
göras. 

 
4. Placeringstid 

Omfattning – tider Barnet erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg när föräldrarna 
förvärvsarbetar eller studerar, inklusive skälig restid. 
Därutöver erbjuds barnet tid om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt eller om barnet behöver särskilt stöd. 
Beslut om tider fattas av förskolechef. 

Växelvis boende  Vid växelvis boende har barn rätt till en plats. Tiderna som erbjuds är 
utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. 

Schema/ändring av schema Innan barnet börjar på sin plats lämnar förälder schema över barnets 
närvarotider. Detta för att avgiften ska bli korrekt. Inlämning görs via 
kommunens e-tjänst; se kommunens hemsida www.stenungsund.se. 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller från Medborgarservice. 
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Schemaändringar görs via kommunens e-tjänst, se ovan. 
Tider som gäller före 06.30 och efter 18.30 beslutas av 
förskolechef/rektor 

Öppethållande Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjudes i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrars arbete, studier eller barnets eget behov 
(skollagen 8 kap. 5§, 25 kap. 5§) 
På kvällar och helger kan omsorg på obekväma tider erbjudas efter 
särskild ansökan. 
Ansökan kan beställas från Förskolans administration eller 
Medborgarservice. 

Studiedagar  Barn som behöver omsorg på studiedagar erbjuds omsorg på någon av 
kommunens förskolor. 

Sommaröppen verksamhet  Barn som behöver omsorg under de fyra sommarveckorna kan erbjudas 
sommaröppen förskola.  
Information om vilka 4 veckor och vilken förskola det är som kommer 
att ha öppet kan ses under tidig vår på Stenungsunds kommuns hemsida. 
För att garanteras plats ska ansökan inkomma inom angiven tid. Mer 
information om anmälan ges av förskolan.  

 
5. Arbetssökande 

Förskola Barn i åldrarna 1-5 år, vars vårdnadshavare är inskriven på 
Arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande, har rätt till plats i 
förskola eller i pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. 
Redan placerade barn i åldrarna 1-5 år, där någon av vårdnadshavarna 
blir arbetslös, har rätt till bibehållen plats med oförändrade 
omsorgstider under 30 kalenderdagar från och med arbetslöshetens 
första dag. 
Därefter erbjuds plats i förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar 
per vecka om vårdnadshavare är aktivt arbetssökande. 

Gemensam vårdnad/skilt 
boende 

Vid gemensam vårdnad och skilt boende, där båda vårdnadshavarna är 
platsinnehavare, hanteras ärendet som två skilda placeringar. När 
arbetssökande person som inte är vårdnadshavare, är gift, ingått 
partnerskap eller sammanboende med vårdnadshavaren, har barnet rätt 
att behålla placeringen med oförändrad tid. 

Barn i behov av särskilt 
stöd och barn som har ett 
eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt 

Barn och elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt får erbjudas tider 
efter individuell prövning och beslut av förskolechef. 
Då vårdnadshavare återgår i arbete eller studier ska schemaändring ske. 
Ändring kan göras via e-tjänst se kommunens hemsida 
www.stenungsund.se 
Utökning av tid ska erbjudas från och med vårdnadshavarens första 
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arbetsdag. 
 

6. Föräldraledighet 
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig, har rätt att behålla plats i oförändrad omfattning i förskola 
eller i pedagogisk omsorg högst fem arbetsdagar efter nytt barns födelse eller adoptivbarns hemkomst. 
Förskola Barn 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga enligt 

föräldraledighetslagen har rätt till plats 15 timmar/vecka i förskola. 
Kommunen erbjuder 3 dagar/vecka 09.00-14.00, tisdag-torsdag. 

Gemensam vårdnad/Skilt 
boende 

Då föräldrar/vårdnadshavare har gemensam vårdnad och skilt boende 
och där var och en är platsinnehavare hanteras detta som två separata 
placeringar. Frågor om föräldraledighet hanteras med berörda 
platsinnehavare, för den del av placeringen som föräldraledigheten 
avser. 
När person, som inte är vårdnadshavare, och är gift, ingått partnerskap 
eller sammanboende med vårdnadshavaren är föräldraledig, har barnet 
rätt att behålla placeringen utifrån vårdnadshavarens omsorgsbehov. 

Barn i behov av särskilt 
stöd, barn som har ett eget 
behov på grund av 
familjens situation i övrigt 

Barn och elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd eller som har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt får erbjudas tider 
efter individuell prövning och beslut av förskolechef.  

Fortsatt arbete/studier Föräldrar som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter 
arbeta/studera kan behålla plats i förskola eller pedagogisk omsorg för 
det äldre syskonet mer än 15 timmar/vecka efter beslut av förskolechef. 
Arbetsgivarintyg alternativt registreringsintyg från utbildningsinstitut 
som visar omfattningen av arbete eller studier ska lämnas två gånger 
per år. Förskolechef fattar beslut om underlaget visar på behov av 
utökad tid för barnet.  
Föräldraledighetsplats kan ej kombineras med annan plats. 

 
7. Sjukskrivning eller pension 

Sjukskrivning Platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskolan eller pedagogisk 
omsorg vid egen sjukskrivning. Förskolechef fattar beslut om barnets 
vistelsetider.  

Sjukersättning och 
aktivitetsersättning 

Förskolechef fattar beslut om bibehållen placering och schemaändring 
vid uppbärande av sjuk- eller aktivitetsersättning. Förskolechef fattar 
beslut om barnets vistelsetider. 

Pension Barn över tre år har rätt till allmän förskola då vårdnadshavare gått i 
ålderspension. 

 
8. Uppehåll i placering i förskola och pedagogisk omsorg 



 
 

 

Uppehåll/längre ledighet Vid ledighet/uppehåll i placering ska vårdnadshavare meddela det datum 
barnet kommer tillbaka. Vårdnadshavare kan begära uppehåll från 
barnets plats med bibehållen placering i högst 3 månader. Oförändrad 
avgift tas ut under tiden för uppehållet i placeringen. 
Anmälan om uppehåll ska ske skriftligt 30 dagar innan uppehållet till 
förskolan. 

Fortsatt frånvaro Förskolechef avslutar platsen om barnet inte återkommer efter 
uppehållets utgång. 

 
9. Taxa 

Taxans konstruktion och tillämpning fastställs av kommunfullmäktige och framgår av handlingen 
”Barnomsorgstaxa”. 
Betalningsansvar  
 

När barn får plats i förskola eller pedagogisk omsorg blir 
vårdnadshavarna platsinnehavare. Registerledare är den som står som 
räkningsmottagare. 
I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende 
kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad 
plats/faktura. Då blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och 
var och en ansvarar för sin del av avgiften. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive 
platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får dock inte 
överskrida maxtaxan för en plats. 
Säger en vårdnadshavare upp sin del av platsen blir den andre 
vårdnadshavaren ägare av hela platsen. 

Abonnemang Plats i förskola och pedagogisk omsorg utgör ett löpande abonnemang. 
Avgiften debiteras 12 månader om året. Avgift tas ut även under 
semester och annan ledighet. Avgiften debiteras för innevarande månad. 
Syskonrabatt tillämpas. Hel avgift tas ut under inskolningstid och 
uppsägningstid. Avgift betalas från och med den dagen platsen står till 
förfogande. 

Avgiftsgrundande 
inkomstuppgifter 

Med avgiftsgrundande inkomst avses årsinkomst före skatt och andra 
skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i 
inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229).  

Inkomst av tjänst Ersättningar och bidrag som omfattas: 

• Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning eller 
näringsverksamhet 

• Lön från utlandstjänst, oavsett i vilket land man betalar skatt 
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning 
• Pension (inte barnpension) 
• Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift) 
• Föräldrapenning 



 
 

 

• Vårdbidrag för barn till den del som utgör arvode 
• Sjukbidrag, sjukpenning 
• Arbetslöshetsersättning 
• Kontant arbetsmarknadsstöd 
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 
• Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig) 
• Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga 

Inkomst av 
näringsverksamhet 

Ersättningar som omfattas av inkomstslaget näringsverksamhet. 

• Överskott av näringsverksamhet (den inkomst av aktiv eller 
passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens 
huvudblankett). 
 

Vid avgiftsberäkning för egenföretagare, där det är svårt att uppge 
inkomst ska följande avgiftsberäkning tillämpas. 

• Inkomst bedöms med utgångspunkt från den senaste 
självdeklarationen/föregående års taxering. 

• För nystartade företag räknas den inkomst som uppges i 
inkomstanmälan under två år räknat från den månad företaget 
startade. Verklig inkomst meddelas i efterskott genom 
uppvisande av självdeklaration för inkomståret och godkänd 
taxering (slutlig skatt) nästa år. Avgiften justeras både uppåt och 
nedåt med hänsyn till den faktiska bruttoinkomsten för perioden.  

Utlandstjänst Till familjens avgiftsgrundande inkomst räknas lön från utlandstjänst 
oavsett i vilket land man betalar skatt. 

Hushållets sammanlagda 
inkomst 

För gifta och sammanboende personer, med eller utan gemensamma 
barn, beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst. 
Platsinnehavare skall lämna inkomstuppgift även för sammanboende. 

Syskonrabatt  Syskonrabatt tillämpas för hushållets barn oavsett om barnen är 
biologiska syskon eller inte. 
Om vårdnadshavarna är platsinnehavare för var sin plats när det gäller 
syskon räknas varje hushåll för sig. 

Tidsbegränsad inkomst Avgift för person med tidsbegränsad anställning beräknas utifrån 
innevarande månads inkomst. 
Ny inkomstuppgift skall inlämnas vid varje förändring av inkomst. 
I årsinkomsten ingår: 

• Semesterersättning (uträknas enligt: månadslön x 12,2=årslön) 
Årslönen divideras med 12=månadslön inklusive 
semesterersättning). 

• Arvoden 
• Avgångsvederlag (uppdelat i det antal månader som 

ersättningen avser) 
Utebliven inkomstuppgift Vid utebliven inkomstuppgift tas högsta avgift ut till dess att ny 

inkomstuppgift lämnas in. 



 
 

 

Beräkning Utgångspunkt för beräkning av avgift för förskola och pedagogisk 
omsorg är hushållets ekonomiska bärkraft. Avgiftens storlek avgörs 
dessutom av följande faktorer: omsorgsform, barnets ålder, 
syskonplaceringar och vistelsetid. 
Med hushåll avses ensamstående, gifta och sammanboende personer 
som lever tillsammans och 

1. har eller haft gemensamt barn eller 
2. är folkbokförda på samma adress 
 

Med gifta och sammanboende personer jämställs också personer som 
lever tillsammans i registrerat partnerskap och som är folkbokförda på 
samma adress. 

Inkomständring Platsinnehavare är skyldig att omgående anmäla inkomständring.  
Kommunen har rätt att göra efterdebitering om inkomständring gjorts 
för sent eller inte inkommit alls. 
Inkomständring kan göras via kommunens e-tjänst; se kommunens 
hemsida www.stenungsund.se. 
Anmälan kan också göras genom blankett som beställs från Förskolans 
administration eller från Medborgarservice. 

Inkomstuppdatering Uppdatering av inkomstuppgift ska göras så snart inkomsten ändras. 
Schemauppdatering Uppdatering av schema görs så snart omsorgsbehovet ändras. 
Inskrivningsdatum, 
föräldraledighet, 
arbetssökande, 
sjukskrivning och 
sjukersättning 

Avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. 

Pedagogisk omsorg Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds, i 
likhet med förskola, minst 525 timmar under läsåret utan avgift. 

Barn och elever i behov av 
särskilt stöd 

Barn i förskola som är behov av särskilt stöd kan efter bedömning 
erbjudas 20 timmar/vecka utan avgift.  
Detta avdrag går inte att kombinera med avdrag för allmän förskola.  

Familjehemsplacerade 
barn 

Familjehemsföräldern är platsinnehavare. Avgiften för 
familjehemsplacerade barn utgörs av familjehemsföräldrarnas inkomster 
inklusive familjehemsplaceringens arvodesdel. Syskonrabatt tillämpas 
mellan det familjehemsplacerade barnet och familjens övriga barn. 

Övergång till fritidshem   Taxa för fritidshem tillämpas från och med 1 augusti. Om övergången 
sker vid annan tidpunkt än vid höstterminens start tillämpas taxan från 
och med placeringsdatumet. 

Uppsägning Avgift tas ut under uppsägningstid, även om plats inte nyttjas. 
Vid uppsägning av förskoleplats eller plats i pedagogisk och 
återplacering sker inom tre månader utgår avgift för hela perioden.  
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10. Uppsägning 

Uppsägningstid Uppsägningstid från plats i förskola eller pedagogisk omsorg är 60 
kalenderdagar. Platsen sägs upp via kommunens hemsida under e-tjänst 
www.stenungsund.se. 
Vid frågor kontakta Förskolans administration eller Medborgarservice. 

Övergång mellan förskola 
och fritidshem 

Endast om barnet inte ska ha kommunalt fritidshem ska barnets plats 
sägas upp skriftligt. 

Vid flytt från kommunen Vid flytt från Stenungsund till ny folkbokföringskommun upphör rätten 
till plats förskola och pedagogisk omsorg att gälla. 
Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal som ger 
vårdnadshavare möjlighet att behålla plats i Stenungsunds kommun till 
dess den nya kommunen kan erbjuda plats. Detta gäller under 
förutsättning att överenskommelse mellan kommunerna skrivs. 
Vårdnadshavare kan ansöka om att behålla platsen om det finns 
särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållande.  

 
11. Övrigt 

Force majeure Förskola och pedagogisk omsorg har rätt att stänga verksamheten om 
det finns risk för barns hälsa vid t.ex. brand, sjukdomsspridning och hot. 
I sådant fall ska förskola och pedagogisk omsorg i skälig utsträckning 
erbjuda barnen alternativa placeringar, beroende på varaktighet och 
omfattningen av stängningen. Kostnadsersättning för eventuell 
merkostnad som orsakas med anledning av detta ersätts ej. 
Avgiftsreducering medges ej, vare sig vid alternativ placering eller 
stängning. 
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§ 9 Dnr: KS 2021/1150 
 
Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2022 i enlighet med bilaga 1 och om högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd 2022 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2021:6, 
bilaga 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske. 

 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Bilaga 1, Fördelning av riksnorm 2022 
Bilaga 2, Högsta godtagbara boendekostnad för år 2022 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Ulf.tolf@stenungsund.se 
Susanne.branalt@stenungsund.se 
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Milijana.cecez@stenungsund.se 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Susanne Brånalt Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Delposter inom riksnormen för försörjningsstöd 2022 samt högsta 
godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt bistånd 
2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av delposter inom riksnormen för 
försörjningsstöd 2022 i enlighet med bilaga 1 och om högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd 2022 i enlighet med Försäkringskassans föreskrifter 2021:6, 
bilaga 2. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutar årligen om miniminivå för de behov som ska täckas av riksnormen i 
försörjningsstödet. Beloppen fastställs inför varje nytt kalenderår. Riksnormen ska fördelas i 
vissa bestämda delposter samt gemensamma hushållskostnader. Varje kommun beslutar om 
hur denna fördelning ska ske. 

 
Kommunen beslutar årligen om högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd. Förslaget innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans 
föreskrifter vid ansökan om bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om 
boendekostnaden bedöms vara skälig ska göras i varje enskilt fall. 

 
Beskrivning av ärendet 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som 
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan 
av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Det vanligaste är att de hushåll som uppbär försörjningsstöd erhåller 
bistånd i nivå med riksnormen. Det är endast i undantagsfall som det kan finnas skäl att ge ett 
bistånd utöver norm. Fördelningen av riksnormen på behovsposterna är synnerligen viktig vid 
löpande handläggning och bedömning av rätten till bistånd. Exempelvis används dessa vid 
beräkning av fickpengar för personer på institution, vid bistånd till olika former av köpta 
boenden, vid umgängeskostnad, vid bedömning av matpengar i enlighet med kommunens 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1150
2021-12-08

yttersta ansvar etcetera. 

 
I riksnormen 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 1.6 procent jämfört med 
riksnorm 2021.  

 
Riksnormen ska fördelas i behovsposterna livsmedel, kläder/skor, lek/fritid, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring. De gemensamma hushållskostnaderna ska fördelas i delposterna 
förbrukningsvaror samt dagstidning och telefon. Det är upp till varje kommun att 
självständigt avgöra hur totalsumman per kategori skall fördelas på ovanstående 
behovsposter. 

 
När det gäller högsta godtagbara boendekostnad grundas denna på nivån avseende 
bostadskostnaderna på orten, samt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
boendekostnad inom Storgöteborg, där Stenungsund ingår. Dessa föreskrifter meddelas 
årligen. Då föreskrifternas nivåer är vägledande i många kommuner inom GR och i landet i 
stort, bör även Stenungsunds kommun utgå från samma nivåer. Tjänstemännens förslag 
innebär att nivåerna för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av ekonomiskt 
bistånd ska följa den nivå som gäller enligt Försäkringskassans föreskrifter vid ansökan om 
bostadsbidrag med mera. En individuell bedömning av om boendekostnaden bedöms vara 
skälig ska göras i varje enskilt fall. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli begränsade och finansieringen ryms inom ram. 
Kostnaderna utifrån riksnormen är beslutade av regeringen och därför inte möjliga för 
kommunen att påverka i sin helhet. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Höjningen av riksnormen innebär att alla målgrupper, inklusive barnen, får en höjning. 
Fördelningen av normen har skett med hänsyn tagen till barns situation, då de barn som lever i 
familjer som uppbär försörjningsstöd gynnas av höjningen.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 3 God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Bilaga 1, Fördelning av riksnorm 2022 
Bilaga 2, Högsta godtagbara boendekostnad för år 2022 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson Ulf Tolf 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Ulf.tolf@stenungsund.se 
Susanne.branalt@stenungsund.se 
Milijana.cecez@stenungsund.se 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
 



      Bilaga 1 

Fördelning av riksnorm 2022 
Riksnormen för försörjningsstöd 2022 

  
Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen: 
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 
socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och 
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande 
tabeller. 
  
 

 

 

Personliga kostnader i kronor - hemmavarande barn och skolungdom 
  
Ej lunch fem dagar/vecka 
0 år 

2 090 

1–2 år 

2 280 

3 år 

2 030 

4–6 år 

2 210 

 Med lunch 
0 år 

2 220 

1–2 år 

2 480 

3 år 

2 210 

4–6 år 

2 480 

7–10 år 

3 110 

11-14 år 

3 580 

15-18 år 

4 040 

19-20 år 

4 070 

  
Personliga kostnader i kronor – vuxna 
  
Ensamstående                     Sambor 
3 210                                   5 800 
  
 
Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad  
Antal personer                               1            2           3          4          5         6          7  
Summa gemensamma kostnader   1 040     1 150    1 450   1 640   1 890   2 140   2 310 
 
 



Totalt med lunch 2220      2480       2210         2480        3110        3580        4040      4070         3210        5800     

Totalt utan lunch 2090     2280       2030          2210 

 

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 
                                      Antal medlemmar i hushållet 

  1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 

 Förbrukningsvaror 140 170     290    330    406   466   506 

 Dagst/Tel. 900 980 1 160 1 310 1 484 1 674 1794 

Summa 1040 1 150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger  
man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan 
hushåll med 6 respektive 7 personer. 
 
 
 
Fickpenningsnorm: 2 050 kronor   
 

Personliga kostnader inom riksnormen – delposter 

  Barn och ungdomar Vuxna 

 

Under 

1 år 

   

1–2 

år 

 

3 

år 

  

4–6 

år 

  

7–10 

år 

  

11–14 

år 

  

15–18 

år 

  

19–20 

år 

  

Ensam- 

stående 

  

Sambor 

 

Livsmedel 

ej lunch 
708 762 802 962             

 Livsmedel 

alla måltider 
838 962 982 1232 1316 1540 1886 1906 1870 3070 

 Kläder/skor 452 570 594 604 742 754 778 790 602 1192 

Fritid/lek 260 354 418 594 858 1018 1042 1040 450 892 

Hygien 606 530 152 86 130 204 270 270 288 646 

Barn och ungdoms-
försäkring 64 64 64 64 64 64 64 64     



                                                                                                                    Bilaga 2 
Högsta godtagbara bostadskostnad för år 2022 
 
 
Genomsnittlig kostnad kronor per månad 
 
Storgöteborg 
 
1-2 vuxna                               6 550 
 
1-2 vuxna och 1 barn              7 750 
 
1-2 vuxna och 2 barn               9 625 
 
1-2 vuxna och fler än 2 barn     
 
9 625 + 1875 per barn utöver 2 
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§ 12 Dnr: KS 2018/202 
 
Gatukostnad, Stora Höga Södra Industriområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredningen för Stora Höga södra 
industriområde, godkänd den 23 november 2009 § 177, ändras till att inte omfatta 
kostnadsposten ”GC-väg K-L, inklusive ljus och bomanläggning” och att kommunens uttag 
av gatukostnadsersättning minskas i motsvarande omfattning. 

 
Jäv 
Jakob Hallman (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 § 177 att godkänna 
gatukostnadsutredning avseende Stora Höga södra industriområde med indexuppräknade 
kostnader. Kommunen är huvudman inom detaljplanen för Stora Höga södra industriområde 
och är skyldig att bygga ut allmänna platser såsom vägar, grönområde med mera. Beslutet om 
gatukostnad innebär att ägarna av de fastigheter som har nytta av anläggningarna är 
betalningsskyldiga till kommunen.  
 
2017 skickade kommunen faktura för gatukostnaden till 15 fastigheter, utöver kommunens 
egna. Ägarna till sex av fastigheterna har valt att överklaga fakturan, övriga har betalt.  
Det pågår just nu en domstolsprocess mot de sex fastighetsägarna och i ett yttrande (daterat 
2021-09-20) framför de att Trafikverket bekostat ombyggnad samt anlagt bom och 
ljuskonstruktioner och att kommunen tagit betalt för detta enligt beslutet om gatukostnad. 
 
Kostnad för bom och ljuskonstruktion vid järnvägsöverfarten är en post i 
gatukostnadsutredningen, ”GC-väg K-L, inklusive ljus och bomanläggning” (Gång och 
cykelväg i sträckningen K-L). Utredningen togs fram och godkändes innan området byggdes 
ut. Den baseras på beräknade kostnader utifrån erfarenhetssiffror och inte den faktiska 
kostnaden. 
 
Under projekteringens gång ansågs inte ”GC-vägen K-L” behöva byggas ut då GC-vägen 
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redan bedömdes vara funktionsduglig. Utifrån en genomgång av samtliga kostnader som 
kommunen haft i projektet kan förvaltningen konstatera att det inte uppkommit en kostnad för 
denna åtgärd eller för ljus och bomanläggningen som utförts av Trafikverket.  
 
Det saknas därför laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna. Kostnadsposten 
”GC-väg K-L, inklusive ljus och bomanläggning” är beräknad till 865 000 kr, vilket 
motsvarar 9,7 % av totala gatukostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2021-12-07 § 121 
Tjänsteskrivelse 2021-10-21 
Beslut kommunfullmäktige 2009-11-23 § 177 
Gatukostnadsutredning med indexuppräknad bilaga 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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§ 121 Dnr: KS 2018/202 
 
Gatukostnad, Stora Höga Södra Industriområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredningen för Stora Höga södra 
industriområde, godkänd den 23 november 2009 § 177, ändras till att inte omfatta 
kostnadsposten ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” och att kommunens uttag av 
gatukostnadsersättning minskas i motsvarande omfattning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 § 177 att godkänna 
gatukostnadsutredning avseende Stora Höga södra industriområde med indexuppräknade 
kostnader. Kommunen är huvudman inom detaljplanen för Stora Höga södra industriområde 
och är skyldig att bygga ut allmänna platser såsom vägar, grönområde mm. Beslutet om 
gatukostnad innebär att ägarna av de fastigheter som har nytta av anläggningarna är 
betalningsskyldiga till kommunen.  
 
2017 skickade kommunen faktura för gatukostnaden till 15 fastigheter, utöver kommunens 
egna. Ägarna till sex av fastigheterna har valt att överklaga fakturan, övriga har betalt.  
Det pågår just nu en domstolsprocess mot de sex fastighetsägarna och i ett yttrande (daterat 
2021-09-20) framför de att Trafikverket bekostat ombyggnad samt anlagt bom och 
ljuskonstruktioner och att kommunen tagit betalt för detta enligt beslutet om gatukostnad. 
 
Kostnad för bom och ljuskonstruktion vid järnvägsöverfarten är en post i 
gatukostnadsutredningen, ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” (Gång och cykelväg i 
sträckningen K-L). Utredningen togs fram och godkändes innan området byggdes ut. Den 
baseras på beräknade kostnader utifrån erfarenhetssiffror och inte den faktiska kostnaden. 
 
Under projekteringens gång ansågs inte ”GC-vägen K-L” behöva byggas ut då GC-vägen 
redan bedömdes vara funktionsduglig. Utifrån en genomgång av samtliga kostnader som 
kommunen haft i projektet kan förvaltningen konstatera att det inte uppkommit en kostnad för 
denna åtgärd eller för ljus och bomanläggningen som utförts av Trafikverket.  
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Det saknas därför laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna. Kostnadsposten 
”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” är beräknad till 865 000 kr, vilket motsvarar 9,7 
% av totala gatukostnaden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 177, om att godkänna Gatukostnadsutredning Stora Höga 
södra industriområde 
Gatukostnadsutredning med indexuppräknad bilaga 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Gatukostnad, Stora Höga Södra industriområde 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att gatukostnadsutredningen för Stora Höga södra 
industriområde, godkänd den 23 november 2009 § 177, ändras till att inte omfatta 
kostnadsposten ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” och att kommunens uttag av 
gatukostnadsersättning minskas i motsvarande omfattning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2009 § 177 att godkänna 
gatukostnadsutredning avseende Stora Höga södra industriområde med indexuppräknade 
kostnader. Kommunen är huvudman inom detaljplanen för Stora Höga södra industriområde 
och är skyldig att bygga ut allmänna platser såsom vägar, grönområde mm. Beslutet om 
gatukostnad innebär att ägarna av de fastigheter som har nytta av anläggningarna är 
betalningsskyldiga till kommunen.  
 
2017 skickade kommunen faktura för gatukostnaden till 15 fastigheter, utöver kommunens 
egna. Ägarna till sex av fastigheterna har valt att överklaga fakturan, övriga har betalt.  
Det pågår just nu en domstolsprocess mot de sex fastighetsägarna och i ett yttrande (daterat 
2021-09-20) framför de att Trafikverket bekostat ombyggnad samt anlagt bom och 
ljuskonstruktioner och att kommunen tagit betalt för detta enligt beslutet om gatukostnad. 
 
Kostnad för bom och ljuskonstruktion vid järnvägsöverfarten är en post i 
gatukostnadsutredningen, ”GC-väg K-L, inkl ljus och bomanläggning” (Gång och cykelväg i 
sträckningen K-L). Utredningen togs fram och godkändes innan området byggdes ut. Den 
baseras på beräknade kostnader utifrån erfarenhetssiffror och inte den faktiska kostnaden. 
 
Under projekteringens gång ansågs inte ”GC-vägen K-L” behöva byggas ut då GC-vägen 
redan bedömdes vara funktionsduglig. Utifrån en genomgång av samtliga kostnader som 
kommunen haft i projektet kan förvaltningen konstatera att det inte uppkommit en kostnad för 
denna åtgärd eller för ljus och bomanläggningen som utförts av Trafikverket. Det saknas 
därför laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna. Kostnadsposten ”GC-väg 
K-L, inkl ljus och bomanläggning” är beräknad till 865 000 kr, vilket motsvarar 9,7 % av 
totala gatukostnaden.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Om beslutet om uttag av gatukostnad ändras till att inte omfatta ” GC-väg K-L, inkl ljus och 
bomanläggning” ska fakturorna skrivas ner med sammanlagt 644 495 kr och 210 804 kr av 
redan inbetalda fakturor ska återbetalas, på det sista beloppet ska även ränta enligt 5 § 
räntelagen utgå.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Den allmänna platsen i Stora Höga södra industriområde är utbyggd. Ändring i beslut om 
uttag av gatukostnad påverkar inte barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Den aktuella gatukostnadsutredningen innehåller ett antal poster med åtgärder som 
kommunen avser utföra för att iordningsställa allmän platsmark i enlighet detaljplanen. 
Posterna/åtgärderna har i gatukostnadsutredningen prissatts utifrån vad det erfarenhetsmässigt 
kostar att utföra dessa. I det aktuella fallet har en av de upptagna posterna visserligen utförts 
men det har skett och bekostats av Trafikverket, det vill säga inte av kommunen. Då 
kommunen inte har utfört och inte har haft någon kostnad för den aktuella posten/åtgärderna 
görs bedömningen att det saknas laglig grund för att ta ut gatukostnadsavgift för åtgärderna.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2009-11-23, § 177, om att godkänna Gatukostnadsutredning Stora Höga 
södra industriområde 
Gatukostnadsutredning med indexuppräknad bilaga 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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§ 13 Dnr: KS 2021/1014 
 
VA-policy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar VA-policy för Stenungsunds kommun, med ändringar enligt 
allmänna utskottet 2021-12-07 § 122 och att följande text läggs till som en fjärde punkt under 
avsnitt Enskild VA-försörjning (sida 8): 

Ambitionen är att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA så att fler kommuninvånare 
kan ansluta sig och säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet och få en bra rening av 
spillvatten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. En VA-plan är 
ett strategiskt dokument för att säkerställa en långsiktig strategi för hantering av spill-, dricks- 
och dagvatten, även kallat VA-försörjningen. I VA-planen ingår flera dokument, varav VA-
policyn är ett. VA-policyn innehåller den del av VA-planen där målbild och 
ställningstaganden fastställs för VA-försörjningen.  

I föregående steg i processen för framtagandet av VA-planen gjordes en översikt för att 
beskriva nuvarande situation samt dess förutsättningar för VA-försörjningen. Kunskapen och 
de behov som upplyfts, har tillsammans med informationsinhämtningar från workshops med 
förtroendevalda, arbetsgrupp och styrgrupp resulterat i ställningstaganden och en målbild för 
VA-försörjningen. Detta ligger till grund för VA-policyn.  

Nästa steg i framtagandet av VA-planen är att konkretisera åtgärdsbehovet tillsammans med 
ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder, detta sammanställs i en VA-
handlingsplan. VA-policyn är styrande och vägledandet för innehållet i VA-handlingsplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2021-12-07 § 122 
VA-policy, uppdaterad med allmänna utskottets ändringar 2021-12-07 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
VA-policy, del i VA-plan för Stenungsunds kommun 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

VA-översikt 
Bilaga 1, Ordlista 
Bilaga 2, Topografi inklusive lågpunkter 
Bilaga 3, Jordartskarta 
Bilaga 4, Stigande Vatten 
Bilaga 5, Bilaga 5 VA-verksamhetsområden 
Bilaga 6, Översikt dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsreningsverk 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår som tillägg till allmänna utskottets förslag att följande text läggs till 
som en fjärde punkt under avsnitt Enskild VA-försörjning (sida 8): 
 
Ambitionen är att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA så att fler kommuninvånare 
kan ansluta sig och säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet och få en bra rening av 
spillvatten. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST), Jakob Hallman (KD) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Jan 
Rudéns (S) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag och finner att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Jan Rudéns (S) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
liza.nyman@stenungsund.se 
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Allmänna utskottet
2021-12-07

  
 
 
 
 
§ 122 Dnr: KS 2021/1014 
 
VA-policy för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar VA-policy för Stenungsunds kommun, med följande ändringar: 
 
I texten under rubrik ”Målbild” (sida 5) ska meningen ” Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning” flyttas från andra stycket till första stycket. 

Under avsnittet ”Allmän VA-försörjning” (sida 7) formuleras punkt 8 om till ”Arbetet mot 
bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför allt till recipienter 
som är känsliga för näringsbelastning”.   

Under avsnitt ”Enskild VA-försörjning” (sida 8) utgår punkt 1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. En VA-plan är 
ett strategiskt dokument för att säkerställa en långsiktig strategi för hantering av spill-, dricks- 
och dagvatten, även kallat VA-försörjningen. I VA-planen ingår flera dokument, varav VA-
policyn är ett. VA-policyn innehåller den del av VA-planen där målbild och 
ställningstaganden fastställs för VA-försörjningen.  

I föregående steg i processen för framtagandet av VA-planen gjordes en översikt för att 
beskriva nuvarande situation samt dess förutsättningar för VA-försörjningen. Kunskapen och 
de behov som upplyfts, har tillsammans med informationsinhämtningar från workshops med 
förtroendevalda, arbetsgrupp och styrgrupp resulterat i ställningstaganden och en målbild för 
VA-försörjningen. Detta ligger till grund för VA-policyn.  

Nästa steg i framtagandet av VA-planen är att konkretisera åtgärdsbehovet tillsammans med 
ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder, detta sammanställs i en VA-
handlingsplan. VA-policyn är styrande och vägledandet för innehållet i VA-handlingsplanen. 
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-12-07

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
VA-policy, del i VA-plan för Stenungsunds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), med instämmande av Jan Rudén (S) och Wouter Fortgens (M), föreslår att 
följande ändringar VA-policyn görs: 
 
I texten under rubrik ”Målbild” (sida 5) ska meningen ” Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning” flyttas från andra stycket till första stycket. 

Under avsnittet ”Allmän VA-försörjning” (sida 7) formuleras punkt 8 om till ”Arbetet mot 
bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför allt till recipienter 
som är känsliga för näringsbelastning”.   

Under avsnitt ”Enskild VA-försörjning” (sida 8) utgår punkt 1. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
och finner att så är fallet.  
 
Ordförande frågar därefter om allmänna utskottet kan anta Olof Lundbergs (S) 
ändringsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
liza.nyman@stenungsund.se 
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Reviderad 

 
Inledning 
Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 
strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA- 
försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 
verksamhetsområde för VA. 

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 
(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 
kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 
av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet. 

 
 
 
 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 
sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 
arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 
Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 
organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 
med hjälp av ställningstaganden. 

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 
upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 
tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 
arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 
Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 
VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 
produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 
vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 
ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 
uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 
 

 
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 
hållbar utveckling i kommunen som helhet. Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde 
och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning. 

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

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

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas. 
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Ställningstaganden 
Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 
och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 
utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

 
 

Övergripande 
1. Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med 

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras 
kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 
den kommunala organisationen som med medborgarna. 

2. I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande 
utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och 
hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA- 
utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA- 
område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 
innebär. 

3. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering 
av VA-försörjning till ett förändrat klimat. 

4. Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för 
att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring 
dem. 

5. Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig 
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA- 
ledningsnätet. 

6. Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att 
kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga 
åtgärder. 

7. När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med 
grannkommuner avseende VA-försörjningen. 
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Allmän VA-försörjning 
 

 
 

Dricksvatten 
 

1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig 
tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för 

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende 
och näringsliv. 

2. Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som 
säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet. 

3. Vattenförluster i det allmäna dricksvattennätet ska minimeras. 

4. Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras 
kontinuerligt med boende och näringsliv. 

5. Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage. 
 

Spillvatten 

6. Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för 
framtida krav och planerad bebyggelseutveckling. 

7. Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet. 

8. Arbetet mot bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska intensifieras, framför 
allt till recipienter som är känsliga för näringsbelastning. 

9. Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska 
användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och 
andra verksamheter. 
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Enskild VA-försörjning 
 

1. Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och 
tillsynsmyndigheten. 

2. Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt 
VA-utbyggnadsplanen. 

3. Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA- 
försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet 
till allmän eller enskild VA-försörjning. 
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Dagvatten och skyfall 
 

 
1. Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna 

lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 
estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2. Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. 

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas. 

4. Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredaskontinuerligt i samtliga skeden i 
samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift. 

5. Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya 
anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv 
och samfälligheter. 

6. Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät 
ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad. 
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Liza Nyman Till kommunfullmäktige 
VA-ingenjör 
 
 
VA-policy för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar VA-policy för Stenungsunds kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en VA-plan för Stenungsunds kommun. En VA-plan är 
ett strategiskt dokument för att säkerställa en långsiktig strategi för hantering av spill-, dricks- 
och dagvatten, även kallat VA-försörjningen. I VA-planen ingår flera dokument, varav VA-
policyn är ett. VA-policyn innehåller den del av VA-planen där målbild och 
ställningstaganden fastställs för VA-försörjningen.  

I föregående steg i processen för framtagandet av VA-planen gjordes en översikt för att 
beskriva nuvarande situation samt dess förutsättningar för VA-försörjningen. Kunskapen och 
de behov som upplyfts, har tillsammans med informationsinhämtningar från workshops med 
förtroendevalda, arbetsgrupp och styrgrupp resulterat i ställningstaganden och en målbild för 
VA-försörjningen. Detta ligger till grund för VA-policyn.  

Nästa steg i framtagandet av VA-planen är att konkretisera åtgärdsbehovet tillsammans med 
ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder, detta sammanställs i en VA-
handlingsplan. VA-policyn är styrande och vägledandet för innehållet i VA-handlingsplanen. 

 
Beskrivning av ärendet  
Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska 
ordnas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-
försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. 
Avloppsvatten innefattar spillvatten och dagvatten.  
 
Att ta fram en strategisk VA-plan ger en tydlig riktning i VA-arbetet i Stenungsunds kommun 
och hjälper tjänstemännen i det dagliga arbetet. Arbetet med den strategiska VA-planen följer 
Havs- och Vattenmyndighetens vägledning (rapport 2014:1), vilken är en följd av 
åtgärdsprogrammen för vatten. 
 
Den strategiska VA: planeringen är en rullande process och utgörs av flera steg, enligt figur 
nedan. Under Uppstarten har arbetsgruppen och styrgruppen sammankallas och projektets 
ramar har definierats. I VA-översikten beskrivs kommunens förutsättningar, styrkor och 
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utmaningar vilket ligger till grund för att skapa en gemensam utgångspunkt i det fortsatta 
arbetet med VA-policyn. I VA-policyn definieras vilka gemensamma mål och 
ställningstaganden kommunen ska arbeta mot för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Utifrån 
VA- översiktens nuläge och VA-policyns mål och ställningstaganden identifieras åtgärder 
som krävs i VA- handlingsplanen. Varje åtgärd ska ha en ansvarig enhet och tidplan för att 
underlätta kontinuerlig och långsiktig implementering och genomförande av åtgärder. 
 

 
Figur 1 Beskrivning av arbetsprocess 

 
VA-policyn avser att vara ett styrande och vägledande dokument för efterföljande VA-
handlingsplan. Den har tagits fram i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, 
arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare. Arbetsgruppen består av 
tjänstepersoner från Bygg och Miljö, Plan, Exploatering och VA drift och teknik. 
 
Den målbild som har tagits fram, i arbetet med VA-policyn, för Stenungsunds kommun är 
följande:  
VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra 
en hållbar utveckling i kommunen som helhet. 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga 
invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så 
att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av 
långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker 
och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen. Det ska finnas en medvetenhet om 
vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar 
vattenanvändning. 
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Inledning 

Stenungsunds kommun har tagit fram en strategisk VA-plan för att säkerställa en långsiktig 
strategi för hanteringen av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen, vidare kallat VA-
försörjning. I VA-planen hanteras VA-försörjning både inom och utanför allmänt 
verksamhetsområde för VA.  

Arbetet med den strategiska VA-planen följer Havs – och Vattenmyndighetens vägledning 
(rapport 2014:1) och utförs stegvis enligt Figur 1. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan 
kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare 
av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-policy som utgör det tredje steget i arbetet.    

 

 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 
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VA-policyn har tagits fram med utgångspunkt från den kunskap och de behov som 
sammanställts i VA-översikten samt utifrån resultaten från workshop med politiker, 
arbetsgrupp och styrgrupp. VA-policyn innehåller en målbild för VA-försörjningen i 
Stenungsund 2035. För att nå målbilden och säkerställa att samtliga delar i den kommunala 
organisationen arbetar tillsammans behöver beslut som rör VA-försörjningen styras ytterligare 
med hjälp av ställningstaganden.  

VA-policyn avser att vara styrande och vägledande för innehållet i VA-handlingsplanen som 
upprättas i nästa skede. I VA-handlingsplanen kommer åtgärdsbehovet konkretiseras 
tillsammans med ansvarsfördelning och tidplan för angivna åtgärder. En viktig utgångspunkt i 
arbetet med VA-policyn och VA-planen som helhet är den kommunala översiktsplanen. 
Översiktsplanens planerade mark- och vattenanvändning samt prioriteringar ska återspeglas i 
VA-planen. Översiktsplanens strategier om att uppnå ökad färskvattenkapacitet (råvatten och 
produktion) samt god status i kommunens vattenförekomster har också varit en naturlig 
vägledning i arbetet. Översiktsplanen betonar vikten av att vidta åtgärder på såväl 
ledningssystem som reningsanläggningar och enskilda avlopp för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna, vilket också betonas i flertalet ställningstaganden. VA-planen ska 
uppdateras varje mandatperiod samt vid aktualisering av översiktsplanen. 
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Målbild 

VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en 
hållbar utveckling i kommunen som helhet. 

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

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

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför 
ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida 
klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.  
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Ställningstaganden 
Ställningstaganden kring kommunens VA-försörjning presenteras gruppvis, utan rangordning 
och följer strukturen i VA-översikten. I VA-översikten finns mer information om de behov och 
utmaningar som ligger till grund för ställningstagandena. 

Övergripande 
1.Det ska finnas en långsiktig plan för kommunens VA-försörjning som är samordnad med

kommunens övriga strategiska dokument. De strategiska dokumenten ska uppdateras
kontinuerligt och fungera som verktyg för kommunikation och samarbete såväl inom 
den kommunala organisationen som med medborgarna.  

2.I VA-utbyggnadsplanen ska samtliga områden i kommunen klassas som något av följande
utifrån behovet av ändrad VA-försörjning med avseende på miljö- och
hälsoskyddsaspekter samt samhällets utveckling; allmänt VA-område, VA-
utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-
område. Det ska vara tydligt för både tjänstemän och medborgare vad klassningarna 
innebär. 

3.Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom att anpassa planering och hantering
av VA-försörjning till ett förändrat klimat.

4.Det ska finnas en långsiktig plan för drift och underhåll samt en beslutad förnyelsetakt för
att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status samt säkerheten i och omkring
dem. 

5.Den allmänna VA-verksamheten ska ha en förutsägbar taxeutveckling genom långsiktig
ekonomisk planering för att klara kommande behov i VA-anläggningar och i VA-
ledningsnätet. 

6.Kommunen ska säkerställa att såväl ekonomiska som personella resurser finns för att
kunna arbeta enligt VA-planens målbild, ställningstaganden och genomföra nödvändiga
åtgärder. 

7.När det finns möjlighet till samordningsvinster ska kommunen samverka med
grannkommuner avseende VA-försörjningen.
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Allmän VA-försörjning 

Dricksvatten 

1. Det ska finnas en reservvatten- och vattenförsörjningsplan som möjliggör en långsiktig
tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. Den ska ta höjd för

framtida krav och planerad bebyggelseutveckling i hela kommunen, för både boende
och näringsliv.

2.Allmänna dricksvattentäkter och reservvattentäkter ska ha ett fullgott vattenskydd som
säkerställer råvattenkvalitet och kvantitet.

3.Vattenförluster i det allmäna dricksvattennätet ska minimeras.

4.Kommunikationsinsatser gällande en hållbar vattenanvändning ska genomföras
kontinuerligt med boende och näringsliv.

5.Den allmänna dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad från sabotage.

Spillvatten 

6.Det ska finnas en långsiktig plan för den allmänna spillvattenhanteringen som tar höjd för
framtida krav och planerad bebyggelseutveckling.

7.Andelen tillskottsvatten ska minimeras i det allmänna spillvattennätet.

8.Bräddning från allmänna avloppsanläggningar ska undvikas, framförallt till recipienter
som är känsliga för näringsbelastning.

9.Kommunen ska löpande och systematiskt arbeta med uppströmsarbete för att minska
användning av och utsläpp till avlopp av oönskade ämnen från hushåll, industrier och
andra verksamheter. 



 
 8 

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

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00 

Enskild VA-försörjning 

1.Kommunens översiktliga bedömning är att att det råder hög skyddsnivå i hela kommunen.
Beslut för varje enskilt ärende fattas efter prövning utifrån platsens lokala
förutsättningar.  

2.Standarden på enskilda avloppsanläggningar ska vara känd av berörda fastighetsägare och
tillsynsmyndigheten.

3.Tillsyn av och krav på enskilda avloppsanläggningar ska beakta områdets klassning enligt
VA-utbyggnadsplanen.

4.Inför beslut om planbesked och förhandsbesked ska förutsättningarna för framtida VA-
försörjning utredas. Det ska vara tydligt om det finns förutsättningar för och möjlighet
till allmän eller enskild VA-försörjning. 
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Dagvatten och skyfall 

1.Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs. Öppna och gröna
lösningar som synliggör dagvattenhanteringen ska anläggas när det är ekonomiskt, 
estetiskt och ekologiskt lämpligt. 

2.Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.

3.Den naturliga vattenbalansen ska så långt som möjligt bibehållas.

4.Dagvatten- och skyfallshanteringen ska utredaskontinuerligt i samtliga skeden i
samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och drift.

5.Ansvaret för dagvatten- och skyfallshantering bör vara tydligt för befintliga och nya
anläggningar inom såväl kommunens organisation som för privatpersoner, näringsliv
och samfälligheter. 

6.Behov av utbyggnad av verksamhetsområde för dagvatten eller förnyelse av befintligt nät
ska bedömas i samhällsbyggnadsprocessen, i befintliga miljöer och vid VA-utbyggnad.
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Sammanfattning 

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

Utmaning Behov 
  
Uppnå en god vattenstatus i samtliga 
vattenförekomster  

• Kommunens ytvattenförekomster 
uppnår ej god kemisk status. 

• Kommunens ytvattenförekomster har 
måttlig ekologisk status. 

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

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

• Behov att integrera arbete med MKN i 
samhällsbyggnadsprojekt.  

• Fortsatt provtagning av vattenkvalitén. 
Vattenskyddsområden ska motsvara 
skyddsbehovet 

• Vattenskyddsområdet för Stora 
Hällungen motsvarar inte 
skyddsbehovet.  

• Osäkerhet kring om 
vattenskyddsområdet i Ucklum 
motsvarar skyddsbehovet. 

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

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

Risk och sårbarhet  
• Yttre hotbild mot vattenförsörjningen 

inom vilken det finns flera kritiska 
beroenden.  

• Informationssäkerhet vid hantering av 
kartunderlag. 

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

• Utbildning och rutiner för ökad 
informationssäkerhet.   

Säkra kommunens tillgång till 
råvattenuttag 

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

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

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

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

• Utreda möjligheten till ökat vattenuttag 
från vattenverket i Stenungsund 

• Utreda förutsättningar kring avtalen 
med industrin. 

Säkerställa en långsiktig och hållbar 
vattenförsörjning 

• Kommunen har ingen 
reservvattenförsörjning. 

• Kapacitet i befintliga vattenverk är nära 
maximalt utnyttjade. 

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

• Kommunen har ingen brand- och 
släckvattenplan. 

 

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

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

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

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

• Plan för hantering av brand- och 
släckvatten.  
 

Avloppshantering 
• Inkommande belastning till Strävlidens 

reningsverk är nära tillståndstaket. 
• Kapaciteten i Svenshögens 

avloppsreningsverk är nära fullt 
utnyttjad.  

• Hög andel tillskottsvatten till 
reningsverken. 

• Ansvar för uppströmsarbete  
 

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

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

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

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

Drift, underhåll och förnyelse av 
befintliga anläggningar 

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

• Upprätthålla och förbättra 
anläggningars status. 

• Stort utläckage av dricksvatten i 
ledningsnätet. 

• Stor andel tillskottsvatten i 
spillvattennätet. 

• Bräddning av orenat avloppsvatten till 
recipienter. 

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

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

Dagvattenhantering 
• Statusen på dagvattensystemet är oklar 

och det förekommer sannolikt 
kapacitetsbrist. 

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

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

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

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

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

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

 
• Fortsätta arbetet med separering av 

ledningsnätet 
• Uppdatera kartunderlag och vid behov 

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

 
  
VA-utbyggnadsplan 

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

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

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

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

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

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

förutsättningar för enskilt VA. 

Aktualisering av befintliga styrande 
dokument 

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

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

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

1.1 Arbetsmetod och VA-planens olika delar 

Figur 1 Den strategiska VA-planeringsprocessen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- bedriva systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden. 

- uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner. 

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

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

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

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

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

1. Anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

2. Minska belastningen av föroreningar på lokala vattenförekomster. 

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

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

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

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

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

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

 
5 https://www.stenungsund.se/download/18.5d77a493151384cd62ab64c/1507884082769/ABVA%202009.pdf 
 

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

offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek. 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tabell 3. Befintliga kommunala anläggningar inom kommunen 
 

 Dricksvatten Dagvatten Spillvatten 
Ledningsnät 250 km 150 km Självfall 200 km           

Tryck 40 km 

Anläggning 6 st tryckstegringsstationer  
3 st vattenverk 

8 st pumpstationer               
5 st dagvattendammar                

49 st pumpstationer             
3 st avloppsreningsverk 

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

Vattenvert Vattentäkt Försörjningsområde Anslutna personer 

Stenungsund 
(Vattenfall) 

Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Stenungsunds tätort, 
Ödsmål, Stora Höga och 

Jörlanda 

16 000 

Svenshögen Stora Hällungen 
ytvattentäkt 

Svenshögen, 
Svartehallen, Sågen 

400 

Ucklum Grössbyn grundvattentäkt Ucklum 400 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Anslutna: 400 pe  
• Maxproduktion 288m3/d 

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

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

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

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

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

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

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

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

Spillvattenanläggning Skyldighet enligt MB Tillsynsmyndighet 

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

Svenshögens reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Ucklums reningsverk Anmälningsplikt Verksamheten Miljö hälsoskydd 

Enskilda spillvattenanläggningar 
och gemensamhetsanläggningar 

Tillståndsplikt (5–200 pe) Verksamheten Miljö hälsoskydd 

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Ledningsnätet 
 

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

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

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

Med dagvatten avses den nederbörd som tillfälligt avrinner ytledes från exempelvis vägar, 
parkeringar och tak. I naturen infiltreras större delar av nederbörden (regn, snö och hagel) ner i 
marken. I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor avrinner dagvatten istället ytledes 
på marken.  
 
Dagvatten för med sig föroreningar från de ytor det avrinner på. Markanvändningen på den yta 
där dagvatten avrinner är avgörande för dagvattnets föroreningsinnehåll. En betydande andel av 
de föroreningar som når dagvattnet kan kopplas till vägar, trafikleder och parkeringar. Andra 
aspekter som har stor påverkan på föroreningsinnehållet är vilken typ av verksamhet som utförs 
och vilka byggnadsmaterial som förekommer.  
 
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark alternativt i öppna diken mot 
recipienten. Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som 
uppkommer vid skyfall. Vid skyfall avrinner vattnet istället ytledes utifrån markens 
höjdsättning och rinner i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så kallade instängda områden 
 
Enligt miljöbalken betraktas dagvatten från fler än enstaka fastigheter inom detaljplanelagt 
område som avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och 
miljöbalkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt samt de allmänna hänsynsreglerna 
gäller. Dagvattnet ska avledas och renas eller tas omhand på ett sätt så att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
Enligt vattentjänstlagen betraktas bortledande av dag- och dränvatten från område med samlad 
bebyggelse eller begravningsplats som avlopp. Detta innebär att kommunen kan bli skyldig att 
lösa dagvattenhanteringen i ett större sammanhang om så krävs för att säkerställa skyddet för 
människors hälsa och miljön i enlighet med 6 §.  
 
Inom allmänt verksamhetsområde för dagvatten vilar ansvar för avvattning hos de enskilda 
fastighetsägarna samt huvudman för allmän plats. Inom verksamhetsområde för dagvatten är 
det VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet kan avledas från fastigheternas 
förbindelsepunkt fram till recipienten. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på 
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från till exempel väghållaren, samfälligheten eller 
fastighetsägaren. När det gäller vägar är det väghållarens ansvar att tillse att dagvattenavledning 
ordnas och att den fungerar. 
 
Inom kommunen är ledningarna till stor del separerade mellan dagvatten och spillvatten. 
Dagvattnet från tätorterna leds till ledningar och ut i närmsta recipient. Inom några områden 
finns kommunala renings- och fördröjningsanläggningar för dagvatten. Det finns t.ex. fem 
dammar (se Bilaga 6 för lokalisering). I Tabell 7 redovisas en sammanfattning av samtliga 
dagvattenanläggningar i enlighet med genomförd inventering 2019. 
 
 
 

 
 



 

39 
 

Stenungsunds kommun – VA-översikt 
www.stenungsund.se 

Tabell 7 Dagvattenanläggningar i Stenungsund i enlighet med genomförd inventering 2019 

 
Anläggning Anläggningstyp Anläggningsår Funktion Recipient 

 
Stora Höga 

 
Damm 

 
2015 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
industriområde 

 
Anråse å 

 
Strandnorum 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Hakefjorden 

 
Pressarevägen 

Damm/ 
underjordiskt 
magasin? 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
Uppgift saknas 

 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
2006 (osäkert) 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

Trädgårdsvägen 
 
Underjordiskt 
magasin 

2010 (osäkert) 
Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Leds troligtvis till 
dammen i 
Strandnorum 

 
Vid pst 27 
Hallernaleden 

 
Damm 

 
Uppgift saknas 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

Hallernabäcken 
med utlopp i 
Hakefjorden 

 
Ucklum 

 
Damm 

 
2017 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
bostadsområde 

 
St. Hällungen 

Högenorum 
industriområde 
(Munkeröd) 

 
Underjordiskt 
magasin 

 
2010 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
småindustriområde 

 
Norumsån 

 
Strykjärnet 
(Munkeröd) 

 
Rörmagasin 

 
2016 

Rening/fördröjning 
av dagvatten från 
del av 
Munkerödsmotet 
industriområde 

 
Norumsån 

 
 

5.1 Uppströmsarbete  
Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av grundvattensänkning, 
uttorkning av naturliga vattendrag och sättningar i marken. Dagvatten kan även orsaka 
översvämningar och spridning av partiklar och föroreningar till naturen och recipienter. En av 
utmaningarna i dagvattenarbetet ligger i att ledningssystemen ofta är gamla och därmed 
dimensionerade utifrån lägre krav än vad som rekommenderas idag. Därtill har andelen 
bebyggd yta ökat samtidigt som klimatförändringar medför mer intensiva regn viket innebär en 
högre belastning på dagvattensystemen med risk för översvämning som följd.  
 
Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn och skyfall kommer 
att bli allt vanligare i framtiden. Vid intensiva regn tydliggörs samhällens sårbarhet när det 
gäller att kunna ta hand om, och avleda, dagvatten på ett ändamålsenligt sätt. Skyfall leder till 
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ytligt avrinnande vatten som riskerar att samlas i lågstråk och instängda områden. För att säkra 
framkomlighet och motverka kostsamma översvämningar med skador på byggnader och andra 
samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas i planprocessen, 
bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig bebyggelse. Det ställs numer högre krav på 
att samhället ska bli mer översvämningståligt.  
 
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och krav av dagvattenrening har blivit 
allt vanligare vid ny- och större ombyggnationer. Generellt bör mängden näringsämnen och 
metaller från dagvatten minska för att uppnå och bibehålla vattenkvalitén i recipienterna och de 
krav som ställs genom vattendirektivet och badvattendirektivet.  

Kommunens dagvattenutmaningar är till stor del kopplade till otydlig lagstiftning och oklar 
ansvarsfördelning i kombination med ökade krav på dagvattenrening och skydd mot 
översvämningar. Kommunen behöver klargöra i vilka skeden dessa frågor ska hanteras och 
vilken enhet som ansvarar för planering och genomförande av nödvändiga åtgärder. Det kan 
finnas behov att ställa krav på rening och fördröjning utifrån dagvattnets påverkan på 
kommunens vattenförekomster och kapacitet i dagvattensystemet. Idag finns det flertalet 
dagvattenanläggningar i kommunen för vilka det saknas tydlig ansvarsfördelning samt plan för 
drift och skötsel. 

Det finns ett stort behov av en dagvattenplan i kommunen vilket planeras ingå i arbetet med 
föreliggande VA-plan. Arbete med en kommande dagvattenplan går i linje med regeringens nya 
etappmål för dagvatten och med uppdraget verksamheten för Teknik fick 2015 (arbetet är dock 
inte påbörjat än). Dagvattenplanen bör gälla för såväl nya som befintliga områden. Där ska 
kommunen tydliggöra ambitionsnivån, hur planläggningen sker inom kommunens organisation 
samt vilka åtgärder som behöver genomföras. Idag behandlas dagvattenfrågor på olika sätt och 
med olika ambitionsnivå beroende på ansvarig handläggare. En viktig del i arbetet är att 
klargöra hur kommunen ska arbeta med dagvattenfrågan och hur ansvarsfördelningen ska se ut. 
Målet är dels att anpassa samhället till ett förändrat klimat, dels att minska belastningen av 
föroreningar på lokala vattenförekomster.  
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6 Enskild VA-försörjning 

6.1 Enskilda spillvattenanläggningar 
Vid nybyggnation utanför allmänt verksamhetsområde för VA sker en utvärdering av möjlighet 
till att ordna enskilt VA i samband med ansökan om förhandsbesked. I kommunen idag finns ca 
3 200 fastigheter utanför kommunalt VA-verksamhetsområde som har enskilda 
avloppsanläggningar av varierande standard.  
 
Stenungsunds enskilda avloppsanläggningar producerar sammanlagt ca 1500 m3 slam per år. 
Renhållningsenheten ansvarar för tömning av slam från enskilda avloppsanordningar med hjälp 
av entreprenör. Slammet transporteras till Strävliden för avvattning, alternativt till Ucklums- 
och Svenshögens reningsverk för behandling på vassbäddar, innan det transporteras till Renova. 
Kostnad för tömning regleras av kommunens slamtaxa. 
 
Verksamhet Bygg Miljö ansvarar för tillsynen även för enskilda anläggningar med syfte att 
säkerställa att miljöpåverkan från dem minskar. Vid tillsynen kontrolleras anläggningarna och 
om reningskraven inte uppnås ställs krav på fastighetsägaren att utföra de åtgärder som behövs. 
Nämnden ansvarar också för att hantera tillståndsansökningar och anmälningar för nya 
anläggningar samt säkerställa att de uppfyller gällande reningskrav. I Stenungsund har 
kommunen inventerat hela kommunens enskilda spillvattenanordningar med en enkät som 
skickats till hushållen. Arbete pågår med uppföljning av de fastigheter som bedöms ha 
undermåliga spillvattenanläggningar (40–60% av samtliga). Ambitionsnivån är att följa upp ca 
100 fastigheter om året. Verksamhet Bygg Miljö har en halvtidstjänst för uppföljningen av 
avloppsinventeringen. Det kommer dock att ta många år innan alla enskilda 
avloppsanläggningar är genomgångna. I första hand ligger fokus på de allra sämsta 
anläggningarna i kommunen.  
 
Det finns även områden där flera fastigheter har ett gemensamt system för spillvatten. Systemen 
kan vara anslutna till den kommunala VA-anläggningen men det finns områden med egna 
reningsverk. Gemensamhetsanläggningar sköter själv drift och provtagning av sin anläggning 
och redovisar till Verksamheten Bygg Miljö som utför tillsyn. Flera av 
gemensamhetsanläggningarnas placering finns med i kommunens kartportal. Där framgår 
geografisk placering men ingen ytterligare information. Om nya gemensamhetsanläggningar 
ska byggas ska det göras enligt kommunal standard. Detta för att möjliggöra ett eventuellt 
övertagande utan att några ytterligare kostnader belastar VA-kollektivet.  
 
6.1.1 Enskild dricksvattenförsörjning 
Vattentäkter omfattas av olika lagstiftning beroende på deras storlek, antal anslutna personer 
samt typ av verksamhet. De vattentäkter som producerar mer än 10 m3/dygn, försörjer fler än 
50 personer, eller förser en kommersiell verksamhet med vatten, omfattas av 
livsmedelslagstiftningen precis som de allmänna vattentäkterna. Det innebär att den som driver 
vattentäkten ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Bygg Miljö har 
tillsynsansvar för att tillse att dessa föreskrifter efterlevs.  
 
Vattentäkter som är mindre omfattas istället av miljöbalkslagstiftningen och Livsmedelsverkets 
råd om enskild dricksvattenförsörjning. Hit hör bland annat vattentäkter för enstaka hushåll. 
Kommunen har inget tillsynsansvar för dessa utan fastighetsägaren måste själv kontrollera sitt 
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vatten. Vid byggnation utanför kommunalt VA-verksamhetsområde redovisas till Verksamhet 
Bygg Miljö att det finns tjänligt vatten men tillsyn på tillgång och kvalitet saknas. Processen 
startar vid ansökan om förhandsbesked och bygglov där information om kvalitet och kvantitet 
utgör en viktig bedömningspunkt. 
 
Kommunen har inte uppgifter om det totala antalet enskilda brunnar eller för vattenkvaliteten i 
dessa. (Det finns ett kartlager i kommunens kartportal med provtagna brunnar mellan 1991 och 
2007.) Det råder även osäkerhet kring vilka områden som har goda förutsättningar för enskild 
vattenförsörjning idag och vid eventuell framtida byggnation.  
 
6.1.2  Tillsyn 
Verksamhet Bygg Miljö bedriver anmälningsbaserad tillsyn på enskilda 
spillvattenanläggningar. Anmälningarna kan komma från privatpersoner men också från 
slamtömningspersonalen. Uppföljningen av inventeringen av enskilda spillvattenanläggningar 
innebär att anläggningar som bedöms ha nedsatt eller obefintlig funktion identifieras och 
fastighetsägaren ombeds inkomma med en ansökan om ny spillvattenanläggning. Tillsyn sker 
också på minireningsverk där fastighetsägaren uppmanas att provta renat spillvatten för att 
säkerställa att reningsfunktionen är tillräcklig. I samband med ansökan om förhandsbesked sker 
en utvärdering av möjlighet till enskilt avlopp. 
 
6.1.3  Behov och utmaningar 
Med dagens personella resurser är ambitionsnivån att följa upp enskilda avloppsanläggningar 
på ca 100 fastigheter om året. Fler resurser behövs då det finns ca 1600 enskilda avlopp som 
behöver förbättras idag och eftersom denna siffra ökar för varje år. Den största utmaningen är 
dock att få upp takten på VA-saneringen för att uppfylla Vattendirektivet med god ekologisk 
status i kommunens vattenförekomster till år 2027.  
 
För att kunna göra hållbara bedömningar kring vilka platser som lämpar sig för enskilt VA 
behövs kunskap och kommunövergripande underlag. För att avgöra om platser är lämpliga för 
nya bostäder med enskilt vatten behövs en grundvattenutredning som kartlägger de områden där 
enskild dricksvattenförsörjning kan bli problematisk. I dagsläget är problematiken främst riktad 
mot bristande grundvattenbildning och saltvatteninträngning, men en utredning skulle också 
kunna identifiera andra problemområden såsom föroreningsrisker.  
 
Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV), har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- 
och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk 
för människors hälsa eller miljön föreligger. Det finns behov att ta fram en VA-handlingsplan 
som identifieras områden som skulle kunna utgöra så kallade ”större sammanhang” och där det 
kan finnas grund för att tillämpa 6 § LAV. 
 
Det finns utmaningar kopplade till gemensamhetsanläggningar. De ska vara kända av 
kommunen och för detta krävs god dokumentation. Det krävs kännedom om det förekommer 
enskilda vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Det finns även utmaningar 
kopplade till hur krav på drift och underhåll kan ställas på gemensamhetsanläggningar. 
 



Bilaga 1 - Ordlista  
Abonnent   Kund 
Allmän VA-anläggning En VA-anläggning som kommunen har rättsligt bestämmande över och 

som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). Det innefattar vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på 
avsett sätt. 

Avloppsvatten  Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, kylvatten samt dränvatten. 
Bräddning   Spillvatten och dagvatten som obehandlat släpps ut från ledningsnätet.  
Dagvatten   Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
Dränvatten  Vatten som passerat marklager och som avleds genom 

dräneringsledningar. 
Duplikatsystem  Där spillvattnet avleds i en ledning och dagvattnet i en annan.  
Enskild VA-anläggning  En VA-anläggning, eller annan anordning för vattenförsörjning eller 

spillvatten, som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Kallas 
även för egen/privat anläggning 

Gemensamhetsanläggning En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller flera 
fastigheter gemensamt. 

Huvudman   Den som äger en allmän VA-anläggning. 
Nödvatten  Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att 

nyttja det ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. 
Nödvatten motsvarar bara en liten del av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Planarbetsprogram  Upprättas varje år och är ett arbetsprogram för planer (översiktsplan, 
detaljplaner etc.) som beskriver planläggningsverksamheten för de 
kommande två åren. Programmet är ett instrument för att inrikta 
kommunens planverksamhet, att prioritera planläggningsinsatser och att 
samordna kommunens resurser och insatser för planläggning och 
plangenomförande. 

Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet men från 
annan produktionsanläggning eller källa än den ordinarie. 
Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av den ordinarie 
dricksvattenförsörjningen. 

Råvatten   Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten. 
Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt). 
Tillskottsvatten  Dagvatten, dränvatten och /eller grundvatten som genom felkopplingar 

och inläckage belastar spillvattenledningar och reningsverk 
VA-bevakningsområde Områden som inte har behov av allmänt VA just nu, men om det sker 

förändringar kan behovet komma att omprövas. 
VA-försörjning  Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. 
VA-planområde Områden som idag har enskilt VA men som skulle kunna utgöra så 

kallade ”större sammanhang” där det kan finnas grund för att tillämpa 
LAV § 6. 

VA-taxa  Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en 
anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som brukningsavgift 
(återkommande avgift baserad på förbrukning) 

Vattentjänstlagen  Lag och allmänna vattentjänster SFS 2006:412. Anger att om VA-
försörjning behöver ordnas i ett större sammanhang är det kommunens 
skyldighet att bestämma verksamhetsområde och tillgodose behovet 
genom en allmän va-anläggning. 

VA-utbyggnadsområde Områden som bedöms ha ett tydligt behov av allmänt VA.  
VA-utredningsområde Områden där tillräcklig kunskap om status på vatten och avlopp saknas 

för att kunna bedöma om det finns behov av allmänt 
verksamhetsområde för VA. 



VA-verksamhetsområde  Ett verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, spillvatten och/eller 
dagvatten är ett avgränsat geografiskt område inom vilket VA-
försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning. 

Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller 
spillvatten mellan konsument och vatten/reningsverk på annan 
geografisk plats. 

Miljöfarlig verksamhet Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, användning 
av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Eller genom förorening av 
mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för 
omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-
joniserande strålning eller annat liknande. 
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§ 22 Dnr: KS 2020/188 
 
Svar på motion angående processer för privata aktörer att bygga 
verksamhetslokaler och driva verksamheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom den 5 februari 2020 med en motion som föreslår att 
förvaltningen utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen 
av byggandet av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 
 
Motionären påtalar de finansiella utmaningar som Stenungsunds kommun står inför de 
närmaste åren avseende investeringar i välfärden och menar att kommunen behöver externa 
aktörer för att nå målen. Kommunen behöver vara tydligare mot marknaden om dess planer 
genom att ta fram beslutsunderlag som anger hur stor andel av investeringsbehovet som 
behöver göras av annan aktör än kommunen. Politiken ges då möjlighet att avgöra vad som 
skall byggas eller drivas i privat regi. 
 
Ekonomi- och personalberedningen har berett motionen (2 december 2021) och lämnar över 
den till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Bilaga Lokalinvesteringsprocessen 
Motion från Moderaterna 2020-02-05  
 
Beslut skickas till 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Svar på motion angående processer för privata aktörer att bygga 
verksamhetslokaler och driva verksamheter 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom den 5 februari 2020 med en motion som föreslår att 
förvaltningen utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i planeringen 
av byggandet av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 
 
Motionären påtalar de finansiella utmaningar som Stenungsunds kommun står inför de 
närmaste åren avseende investeringar i välfärden och menar att kommunen behöver externa 
aktörer för att nå målen. Kommunen behöver vara tydligare mot marknaden om dess planer 
genom att ta fram beslutsunderlag som anger hur stor andel av investeringsbehovet som 
behöver göras av annan aktör än kommunen. Politiken ges då möjlighet att avgöra vad som 
skall byggas eller drivas i privat regi. 
 
Ekonomi- och personalberedningen har berett motionen (2 december 2021) och lämnar över 
den till kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
Beskrivning av ärendet 
Moderaterna i Stenungsund inkom den 5 februari 2020 med en motion som föreslår: 
 

• Att förvaltningen utreder möjliga processer för privata aktörer att komma in tidigare i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av verksamheter. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 5 mars 2020. Motionen överlämnades till 
ekonomi- och personalberedningen med följande beredningsdirektiv: 
 

• Beräkna investeringsutrymmet för de kommande fem åren. 
• Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 

planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
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• Ange och säkerställa var i investeringsprocessen de kan komma in i planeringen att 
driva verksamheter. 

 
 
Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att eftersom driftsform och ägande påverkar 
investeringsbehovet är bästa tidpunkten för att besluta om detta innan beslut av 
investeringsbudget, det vill säga direkt efter det att ett behov har identifierats. 
Budgetberedningen kan ta fram förslag till beslut om vilka fastigheter som skall uppföras 
och/eller drivas i privat regi. 
 
Ekonomi- och personalberedningen har berett motionen och lämnar över den till 
kommunstyrelsen för fortsatt hantering. 
 
Investeringsutrymme för de kommande fem åren 
 
Utifrån de finansiella målen har en investeringsvolym räknats fram. I nedanstående tabell 
redovisas investeringsutrymmet för åren 2021 – 2024. För 2025 - 2026 har inget 
investeringsutrymme beslutats.  

 

 
Lokalinvesteringsprocessen i korthet 
Först görs en behovsstudie för att identifiera verksamheternas lokalbehov. Behoven 
presenteras i kommunens lokalresursplan vilken ligger som underlag till 
investeringsbudgeten. Därefter görs en förstudie för att identifiera handlingsalternativ och 
förutsättningar. Dessa utreds och förvaltningen redovisar sitt förslag till handlingsalternativ. 
Förslag på byggnation tas sedan fram och tjänsteskrivelse upprättas för beslut av 

Investeringar

Mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2021:1

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Snitt 5 
år

Investeringsvolym, budget 2022 * 154,1 341,2 393,9 340,2 337,8 313,4

Årets avskrivningar ** 82,8 92,9 97,5 113,4 126,3 102,6
Årets resultat *** 138,2 19,2 21,0 11,1 -32,5 31,4
Prognostiserad tomtförsäljning 20,8 5,0 37,5 15,0 15,7
Summa 221,0 132,9 123,5 162 108,8 149,6

Självfinansieringsgrad 143,4% 39,0% 31,4% 47,6% 32,2% 58,7%

Mål: Lägst 70 % självfinansieringsgrad 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%

Medger en investeringsvolym på 315,7 189,9 176,4 231,4 155,4 213,8
I investeringsbeloppen exkluderas va och renhållning
I avskrivningarna exkluderas va och renhållning
I resultatet ingår inte va och renhållning då de budgeterar med 0
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kommunstyrelsen om att gå vidare med projektering för upphandling. Efter det att ram- och 
bygghandlingar arbetats fram och upphandling är genomförd tas nytt beslut om igångsättning. 
När byggnationen är klar och byggnaden tagits i anspråk slutredovisas projektet till 
kommunstyrelsen. 
 
Ange och säkerställa var i investeringsprocessen privata aktörer kan komma in i 
planeringen av byggandet av verksamhetslokaler. 
Privata aktörer kan bygga för att hyra ut verksamhetslokaler, bygga för att sälja till 
kommunen eller uppföra byggnader för kommunen på fastigheter som kommunen äger. 
 
I de fall som kommunen äger, eller förvärvar fastigheten innan byggnation, väljs entreprenör 
genom upphandling efter det att kommunen projekterat för ny verksamhetslokal. Privata 
aktörer har möjlighet att komma in med anbud för byggnationen.  
 
När en privat aktör skall bygga en verksamhetslokal för försäljning eller uthyrning till 
kommunen så behöver de komma in i processen så tidigt som möjligt. Val av ägande påverkar 
vilka steg i investeringsprocessen som behöver utföras av kommunen respektive den privata 
aktören.  
 
Ange och säkerställa var i investeringsprocessen de kan komma in i planeringen att 
driva verksamheter. 
Val av driftsform skulle kunna påverka val av fastighetsägare eller lokalens utformning och 
därmed kommunens investeringsbehov. Bästa tidpunkten för att besluta om driftsform är 
därför innan beslut av investeringsbudget.  
 
Förslag på alternativa driftsformer kan antingen komma från politiken, förvaltningen eller 
genom en inkommen ansökan. Om extern driftsform skulle vara aktuell behöver möjliga 
intressenter därför informeras tidigt i processen. 
 
Slutsats 
Det finns ett flertal olika scenarier för i vilka lokaler och i vilken form verksamheter kan 
bedrivas. Till exempel:  

• Kommunen äger lokalen och driver verksamheten. 
• En fristående aktör äger lokalen och driver verksamheten. 
• En fristående aktör driver verksamheten och kommunen äger lokalen (till exempel 

entreprenad). 
• En fristående aktör bygger och hyr ut lokalen till kommunen som bedriver 

verksamheten. 
• En fristående aktör bygger och säljer därefter lokalen till kommunen som bedriver 

verksamheten. 
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Eftersom driftsformen och ägande påverkar investeringsbehovet är bästa tidpunkten för att 
besluta om driftsform och ägande innan beslut av investeringsbudget det vill säga direkt efter 
det att ett behov har identifierats. Annars riskerar investeringsbudgeten att avvika med 
motsvarande investering. 
 
Beslut om verksamhetslokal ska byggas eller drivas i fristående regi kan tas som ett separat 
beslut innan investeringsbudgeten beslutas. När en ny fastighetsinvestering identifieras i 
lokalprogrammet kan budgetberedningen ta fram förslag på om fastigheten skall uppföras 
och/eller drivas i privat regi. 
 
Nästa tillfälle för beslut om driftsform behöver enligt ovan då vara innan beslut om budget 
2023, plan 2024–2025 tas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om beslut fattas om att låta extern aktör äga lokaler som kommunen har verksamhet i behöver 
kommunen inte investera i fastigheten. I stället för kapital- och viss del av driftskostnader 
kommer kommunen att betala en hyra.  

Det är inte möjligt att generellt säga om det blir en positiv eller negativ konsekvens om en 
extern aktör projekterar och bygger en lokal som kommunen sedan köper. Det måste bedömas 
vid varje enskilt objekt. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och får inga konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Lokal som byggs särskilt för att hyras in till kommunens verksamheter eller byggs för 
kommunens ändamål och sedan övertas av kommunen omfattas av lagen om offentlig 
upphandling. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Bilaga Lokalinvesteringsprocessen 
Bilaga Motion från Moderaterna 2020-02-05 - Utveckla processer där privata aktörer kan 
komma in tidigare i planeringen av byggandet av verksamhetslokaler och driften av 
verksamheter. 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
erica.bjarsved@stenungsund.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 27 Dnr: KS 2021/69 
 
Svar på motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun, initierad av Maria 
Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 20 januari 2021 med en motion där hon föreslår att 
Stenungsunds kommun ska ta fram och anta en handlingsplan för arbete mot hedersförtryck 
och hedersrelaterat våld. Motionären skriver att bakgrunden till motionen är att Stenungsunds 
kommun idag saknar både riktlinjer och handlingsplaner gällande hedersproblematik.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i 
Stenungsunds kommun, initierad av Maria Renfors (M) 
Beslut kommunfullmäktige 2021-01-21 § 39  
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun, initierad av Maria 
Renfors (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 20 januari 2021 med en motion där hon föreslår att 
Stenungsunds kommun ska ta fram och anta en handlingsplan för arbete mot hedersförtryck 
och hedersrelaterat våld. Motionären skriver att bakgrunden till motionen är Stenungsunds 
kommun idag saknar både riktlinjer och handlingsplaner gällande hedersproblematik.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 20 januari 2021 med en motion som föreslår att: 
 

• Stenungsunds kommun tar fram och antar en handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 21 januari 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Motionären anger att bakgrunden till motionen är Stenungsunds kommun idag saknar både 
riktlinjer och handlingsplaner gällande hedersproblematik. I motionen skriver motionären att 
en handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett 
första steg som Stenungsunds kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, 
skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck 
förekommer.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck har sedan slutet av 1990-talet  
uppmärksammats i flertalet västeuropeiska länder och internationellt genom FN:s arbete.  
Sedan morden på Sara Abed Ali (1996) och Pela Atroshi (1999) och framförallt mordet  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/69
2021-10-25

på Fadime Sahindal (2002) har begrepp som hedersmord, hedersvåld och hedersförtryck  
lyfts allt mer i Sverige. Länsstyrelsen Östergötland har sedan år 2005 haft uppdrag från 
regeringen att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Hedersrelaterat våld bygger på föreställningen att en familjs heder främst är beroende av hur 
flickor och kvinnor i familjen beter sig. Men även pojkar och män kan skada hedern om de 
inte beter sig enligt strikt definierade könsroller.  Förlusten av heder kan ha stora 
konsekvenser för en familj, både socialt och ekonomiskt. Därför kan rädslan att förlora hedern 
eller uppfattningen att man har förlorat den, leda till grova våldshandlingar. 
 
Det finns en rad olika beteenden som kan anses skada hedern. De tydligaste överträdelserna 
av hedersnormer är sex före äktenskapet eller att en gift kvinna inte beter sig ”kyskt”. För att 
skydda familjen från förlust av hedern kontrolleras den kvinnliga sexualiteten. Det görs 
genom till exempel kontroll av klädsel, vem hon träffar och vem hon är vän med. 
 
Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val 
till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall 
mord.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck liknar på många sätt våld i nära relationer.  Det finns dock 
en skillnad i hur våldets kollektiva karaktär särskiljer det från andra former av våld  
i nära relationer. Detta är viktigt för en kommunal organisation att förstå den särarten då 
gränserna mellan den som utsätts och våldsutövaren kan suddas ut. De som medverkar till 
våldet kan samtidigt själva vara utsatta. Här är bland annat unga mäns dubbla roll som både 
våldsutsatta och våldsutövare viktig att bättre förstå, men även hur familjestöd kan utvecklas 
och stärkas.  
 
I regeringens proposition 2019/20:131 betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ett 
allvarligt samhällsproblem och att dess konsekvenser är oacceptabla. Vidare att det kränker 
och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och hbtq-personers 
grundläggande fri- och rättigheter.  Propositionen slår också fast att: 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer som bygger på starka 
patriarkala eller heteronormativa föreställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig 
uttryck i kontroll av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av utbildning, arbete, 
äktenskap och äktenskapsskillnad. I sin mest extrema form kan hedersnormerna leda till 
allvarlig brottslighet såsom t.ex. hot om våld och våld, inklusive dödligt sådant. För de 
individer som försöker trotsa kontrollen kan följderna bli allvarliga. 
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Förvaltningens svar 
Den kommunala förvaltningens samlade förståelse är avgörande för att kunna hantera 
hedersrelaterat våld och förtryck på ett sätt som minskar riskerna för de som redan är utsatta. 
Stenungsunds kommun har sedan flera år utbildat personal i frågor som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck och förvaltningen bedömer att det finns en bred kunskap inom 
förvaltningen. Därtill har kommunen under 2021 ingått ett samverkansavtal om Stödcentrum 
för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan sker inom 
Göteborgsregionen med säte i Göteborg där också Polisen och Västra Götalandsregionen är 
parter. Syftet med verksamheten är att erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck och våld samt att erbjuda konsultativt stöd och vägledning till 
yrkesverksamma. Detta kompletterar det redan ingångna samarbetet med Dialoga -
kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga är ett 
kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mål att alla medarbetare ska ha en god 
kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Sedan tidigare finns 
också samverkan med Barnahus Fyrbodal där målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år 
med bland annat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Genom Barnahus Fyrbodal kan 
kommunen få stöd genom konsultativa och rättsliga samråd.  
 
Förvaltningen bedömer att ett styrande dokument rörande hedersrelaterat våld och förtryck är 
möjligt att ta fram. Utifrån kommunens Riktlinjer för styrande, vägledande och operativa 
dokument (reviderad 2021-01-21 § 19) bör det vara ett program som tas fram. Ett program är 
av central och strategisk karaktär. Ett program innehåller övergripande prioriteringar inom ett 
område som berör flera verksamheter eller sektorer. I detta fall skulle det beröra såväl sektor 
utbildning som sektor socialtjänst.  
 
Programmet bör förhålla sig till kommunens fastställda jämställdhetsprogram och bör ses som 
ett komplement till detta.  Det bör också förhålla sig till Regeringens nationella strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10). Strategin inkluderar bland 
annat frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.   
 
Förvaltningens bedömning är att syftet med ett program rörande hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld bör fokusera på att tydliggöra ansvarsfördelning såväl internt som externt 
samt samordningsstrukturer och vilka som är kommunens samverkanspartners. Programmet 
skulle därtill kunna innehålla en gemensam bild av vad hedersproblematik är och fastslå en 
grundläggande kunskapsnivå bland anställda beroende på verksamhet. Ett program skulle 
också kunna samla vilka förebyggande och främjande insatser som finns inom kommunen och 
tydliggöra handlingsberedskap i akuta situationer. 
 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen 
Östergötland har ett regeringsuppdrag att samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om 
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information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet. Förvaltningen bedömer 
av Länsstyrelsen kan vara behjälpliga med sakkunskap vad gäller hedersrelaterad brottslighet. 
Flertalet kommuner har redan liknande program framtagna vilket också bör underlätta 
framtagandet av ett program för Stenungsunds kommun.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av program kan hanteras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnombudsmannen beskriver att barn och unga som utsatts för hedersrelaterat våld och 
förtryck berättar om en stor utsatthet där barnets hela närmsta nätverk kan ha varit delaktiga i 
kontrollen och förtrycket. Samtidigt beskriver många barn om en stor okunskap hos vuxna. 
Genom framtagandet av ett program anser förvaltningen att det arbete som redan idag finns 
ytterligare kan struktureras och säkerställas vilket kan förebygga och minska den utsatthet 
barn som lever i hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 5 Jämställdhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Motion - Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds 
kommun initierad av Maria Renfors (M) 
Beslut KF 2021-01-21 Anmälningsärende - Motion om handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun initierad av Maria Renfors 
(M) 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i 
Stenungsunds kommun 

 

sida 1 (2) 

 

 
 
Stenungsund 20 januari 2021 

 
Bakgrund:  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Värderingen att varje människa ska ha 
frihet att råda över sitt eget liv och forma sin framtid har varit viktig i den 
jämställdhetskamp som förts här i decennier. Det är allvarligt när jämställdheten och 
friheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter. Kunskap om och aktivt 
arbete för att motverka hederskulturens förtryckande uttryck behövs för att förändra och 
förbättra för de som idag lever under dessa villkor.  
 

Vad: 
Stenungsunds kommun saknar idag både riktlinjer och handlingsplaner gällande 
hedersproblematik. Det finns delar av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som inte 
ingår i våld i nära relationer, då våldet kan utövas av ett stort kollektiv, både män och 
kvinnor, och inte enbart av en enskild partner. Jag anser därför inte att det är lämpligt att 
problematiken behandlas som en del i Jämställdhetsplanen under rubriken ”Våld i nära 
relationer”.  
 

Varför: 
En handlingsplan för arbetet mot så kallat hedersförtryck och hedersrelaterat våld är ett 
första steg som Stenungsunds kommun bör ta omgående. Detta för att belysa problemet, 
skapa en bild av omfattningen och tydliggöra rutiner när misstanke om hedersförtryck 
förekommer. De som möter kommuninvånare som lever med hedersproblematik behöver 
både kunskap och handlingsplaner för att på ett professionellt och tryggt sätt arbeta med 
frågan. Kunskapsnivån behöver även höjas generellt i samhället eftersom tex barn som 
lever under hedersförtryck ofta anförtror sig till en klasskompis snarare än en vuxen på 
skolan.  

Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den frihet de har laglig rätt till.  

Moderaterna föreslår därför att:  

 Stenungsunds kommun tar fram och antar en handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld. 

 

Moderaterna i Stenungsund 

Maria Renfors 



    

Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i 
Stenungsunds kommun 

 

sida 2 (2) 

 

 

 

Länkar:  

 
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/vald-och-brott/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/  
 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/  

 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-
kvinnor.html  
 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-och-
fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/  
 
https://www.valdinararelationer.se/dialoga/  

 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-01-21

  
 
 
 
 
§ 39 Dnr: KS 2021/69 
 
Anmälningsärende - Motion om handlingsplan för arbete mot 
hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun 
initierad av Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om handlingsplan för arbete mot hedersförtryck och 
hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun från Maria Renfors (M). Motionen har av 
kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Renfors (M) inkom den 21 januari 2021 med en motion om handlingsplan för arbete 
mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2021-01-21 
 
Inlägg i debatten 
Maria Renfors (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 26 Dnr: KS 2021/640 
 
Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, 
med ändring av att andra meningen, första stycket, i Riktlinjer för Idéburet offentligt 
partnerskap byts ut mot följande text: 

Syftet med IOP är att möjliggöra samverkan mellan kommun och idéburna aktörer kring 
samhällsutmaningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för att underlätta processen för framtida idéburna 
partnerskapet för såväl den idéburna sektorn som för den kommunala förvaltningen. 
Riktlinjerna frångår dock inte vikten av att IOP är en särpräglad form av samverkan med 
tydliga krav på båda parterna och som inte ska anses ha upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former.  
 
I den utvärdering som genomförts av IOP framkom att processen är krånglig men genom de 
nya riktlinjerna, samt genom stödmaterial som förvaltningen tagit fram, bedöms denna 
process kunna underlättas. Under hösten 2021 kommer också kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening som har intresse av att 
ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2021-11-03 § 83 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Stöd vid tecknande av idéburet offentligt partnerskap 
Ansökningsblankett vid intresse att inleda ett idéburet offentligt partnerskap 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker välfärdsutskottets förslag, men föreslår att andra 
meningen, första stycket, i Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap byts ut mot följande 
text: 

Syftet med IOP är att möjliggöra samverkan mellan kommun och idéburna aktörer kring 
samhällsutmaningar. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag 
och konstaterar att så sker. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Agneta Pettersson Bells (ST) 
ändringsförslag och finner att så sker.  
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 83 Dnr: KS 2021/640 
 
Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 
 
Beslut 
Välfärdsutskottet beslutar för egen del att syftet ska omformuleras till att den offentliga 
respektive ideella parten gemensamt adresserar en samhällsutmaning, innan kommunstyrelsen 
bereder ärendet. 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för att underlätta processen för framtida idéburna 
partnerskapet för såväl den idéburna sektorn som för den kommunala förvaltningen. 
Riktlinjerna frångår dock inte vikten av att IOP är en särpräglad form av samverkan med 
tydliga krav på båda parterna och som inte ska anses ha upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former.  
 
I den utvärdering som genomförts av IOP framkom att processen är krånglig men genom de 
nya riktlinjerna, samt genom stödmaterial som förvaltningen tagit fram, bedöms denna 
process kunna underlättas. Under hösten 2021 kommer också kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening som har intresse av att 
ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Stöd vid tecknande av idéburet offentligt partnerskap 
Ansökningsblankett vid intresse att inleda ett idéburet offentligt partnerskap 
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juridiskt bindande.  
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tilläggsförslag: Syftet omformuleras till att den offentliga resp. 
ideella parten gemensamt adresserar en samhällsutmaning (före KS). 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta i enlighet med Agneta Pettersson Bells 
(ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

 
 
 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. 
 
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för att underlätta processen för framtida idéburna 
partnerskapet för såväl den idéburna sektorn som för den kommunala förvaltningen. 
Riktlinjerna frångår dock inte vikten av att IOP är en särpräglad form av samverkan med 
tydliga krav på båda parterna och som inte ska anses ha upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former.  
 
I den utvärdering som genomförts av IOP framkom att processen är krånglig men genom de 
nya riktlinjerna, samt genom stödmaterial som förvaltningen tagit fram, bedöms denna 
process kunna underlättas. Under hösten 2021 kommer också kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening som har intresse av att 
ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 (§71) att fastställa riktlinjer för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) samt att en utvärdering av IOP ska göras om ett år och att 
riktlinjerna tills dess ska utvecklas och formuleras i klarspråk. Nedan följer utvärdering och 
redovisning av justerade förändringar i styrdokument.  
 
Idéburet offentligt partnerskap 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Modellen utarbetades av Forum: idéburna organisationer med 
social inriktning 2010. Avsikten med IOP var att skapa en “tredje väg” för samverkan, som 
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inte innebar föreningsbidrag och upphandling. Genom partnerskapet ska de idéburna 
organisationerna kunna bidra till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen 
gav utrymme för, utan att fastna i mer strikta upphandlingsformer och kommersiella kontrakt. 
Syftet med IOP är för en kommun att stötta en verksamhet som hanterar en samhällsutmaning 
och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs av en idéburen organisation, där den 
offentliga sektorn medverkar eftersom utmaningen inte alltid kan lösas på egen hand. Ett avtal 
tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra med samt tidsram för 
partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en upphandling eller 
ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Revidering av riktlinjer 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur organisationen bör 
agera i en given situation. Riktlinje kan ange golv och/eller tak, vilket lämnar visst utrymme 
till att bedöma fall till fall. Riktlinjer kan därför sägas ange handlingsutrymme i en viss fråga. 
Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och 
operativa dokument fastställs riktlinjer av kommunfullmäktige. Giltighetstiden ska vara 
långsiktig. Revidering och uppföljning ska ske minst en gång per mandatperiod. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 16 april 2020 har förvaltningen omformulerat 
riktlinjerna för att göra de mer överskådliga och lättare att förstå för den som är ny vad gäller 
formatet IOP. Flera stycken har också förkortats och formerna för att ingå ett IOP-avtal har 
underlättats. Detta utifrån kommunens erfarenheter med det IOP-avtal som ingicks med 
Svenska kyrkan under våren 2021.  
 
Utvärdering av idéburet offentligt partnerskap 
Kommunens utvärdering av nuvarande former för IOP fastställer att det är en onödigt krånglig 
process samt att det saknas stödmaterial och information om samverkansformen för 
intresserade organisationer. Förvaltningen har därför tagit fram en ansökningsblankett för 
målgruppen som är intresserad av att starta ett samarbete med kommunen inom ramen för 
IOP. Ett stödmaterial har också tagits fram vid tecknande av ett IOP-avtal.  
 
Förvaltningen kan också fastslå att det finns bristande information om IOP på kommunens 
egen hemsida. Det finns dock gott om information på andra myndigheters hemsidor men 
utifrån IOP:s särpräglade utformning anser förvaltningen att kommunen behöver ta ett större 
grepp om informationsspridningen. Under hösten 2021 kommer därför kommunens hemsida 
uppdateras för att underlätta informationsinhämtning för den förening eller organisation som 
har intresse av att ingå ett IOP-avtal med Stenungsunds kommun. 
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Sammanfattningsvis ser fortsatt förvaltningen att tecknande av IOP-avtal ställer stora krav och 
arbetsinsatser på såväl kommunens som den idéburna organisationen. Denna insats är utifrån 
förvaltningens bedömning dock rimlig för att säkerställa en korrekt hantering av skattemedel. 
Utifrån att IOP dessutom kan komma nära upphandlingsliknande eller 
föreningsbidragsliknande former är det viktigt med en tydlig process som säkerställer att 
samverkan just är ett idéburet offentligt partnerskap.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutade riktlinjer är kostnadsneutrala då kostnad först uppstår när ett IOP-avtal skrivs på. 
Om Stenungsunds kommun ingår ett IOP-avtal utifrån föreslagna rutiner ska finansiering ske 
inom budgetram ur berört verksamhetsområdes budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Genom IOP kan barn påverkas om samverkansformen har barn som målgrupp. Genom att 
kommunen möjliggör för IOP ökar därmed möjligheten för fler aktiviteter riktade mot barn. 
Detta är dock beroende av den idéburna sektorns vilja och möjlighet att inleda ett partnerskap 
och mer specifik konsekvens för barn behöver bedömas utifrån varje enskilt partnerskap.   
 
Juridiska bedömningar 
Utredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78) konstaterar att de juridiska 
förutsättningarna måste bedömas för varje enskilt IOP, utifrån att det finns ett komplext 
regelverk runtomkring IOP. Bland annat måste ett IOP-avtal vara förenligt med 
kommunallagens regler om den kommunala kompetensen. IOP-avtalet får heller inte innebära 
anskaffning av vara eller tjänst och det måste vara förenligt med EU:s statsstödsregler.            
 
Den 14 december 2019 redovisades den statliga utredningen ”Idéburet offentligt partnerskap” 
(SOU 2019:56). I utredningen presenterades lagförändringar som föreslogs träda i kraft den 1 
juli 2021. Remissvaren bereds emellertid fortfarande inom Regeringskansliet. I kontakt med 
Regeringskansliet uppges att de inte kan lämna närmare besked om när en proposition kan 
presenteras, men de arbetar för att det ska kunna ske under den här mandatperioden. Utifrån 
vilka lagförslag som verkställs kan kommunens riktlinjer gällande IOP därmed behöva 
justeras.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-24 
Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap 
Stöd vid tecknande av idéburet offentligt partnerskap 
Ansökningsblankett vid intresse att inleda ett idéburet offentligt partnerskap 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet med IOP är att formera ett samarbete där den ideella parten i 
samverkan med kommunen hanterar en samhällsutmaning.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
• Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller 

andra insatser). 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan 
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, 
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar 
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan 
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 

Kommentar [BW1]:  Nytt 
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positiv samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra 
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att 
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens 
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen.  En 
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.  En överenskommelse ska 
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas 
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och 
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en 
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med 
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens 
utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att 
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras 
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska 
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens 
efterlevnad av överenskommelsen.  
 
Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning. 
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av 
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan 
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten, 
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken 
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.   
 
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  

 
2 SOU 2019:56 - Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 
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• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

 
Bedömning  
En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att 
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten 
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är 
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder 
för att uppnå en kommunens Vision 2035.  
 
I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma 
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen 
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp  
2. Värdegrund 
3. Ansvarsfördelning och insatser 
4. Ekonomisk fördelning 
5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning 
6. Samverkansformer 
7. Utvärdering och uppföljning 
8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning 
9. Övrig ansvarsfördelning 
10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
11. Parter 
12. Underskrift 

 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod   
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Riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap i Stenungsunds kommun 
 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn 
och den idéburen sektorn. Syftet är att stötta en verksamhet som hanterar en 
samhällsutmaning och ge dem möjlighet att aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen.  
 
IOP-avtal omfattar oftast en speciell verksamhet som ägs eller drivs av en idéburen 
organisation där den offentliga sektorn vill medverka eftersom utmaningen inte alltid kan 
lösas på egen hand. Ett avtal tydliggör bland annat vilka resurser respektive part ska bidra till 
samt tidsram för partnerskapet. Ofta finns ett finansiellt stöd vilket inte ska förväxlas med en 
upphandling eller ett verksamhetsstöd till föreningar eller organisationer. 
 
Förutsättningar för ett idéburet offentligt partnerskap   
För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog och överenskommelse om IOP så ska 
följande kriterier vara uppfyllda1:  
 

Partnerskap är möjligt då: 
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (liknande verksamhet 

förekommer redan hos den idéburna organisationen).  
• Verksamheten är ett led i att förverkliga Stenungsund kommuns Vision 2035, 

strategiska plan eller andra politiskt fattade beslut    
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget  
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.   
• Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (med ekonomiska medel eller 

andra insatser). 
• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.   
• Verksamheten avses drivas under en längre tid.   

 
Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:   
• Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.   
• Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och 
självständig aktör.   

 
En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuell är att föreningen ägnar sig 
åt verksamhet inom det som bedöms som Stenungsund kommuns verksamhetsområde. Det 
innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan 
form av stöd till behövande inom exempelvis skola, individ- och familjeomsorgen, 
kvalitetshöjande verksamhet riktat till äldre eller barn och unga, åtgärder som underlättar 
integration av personer som står utanför arbetsmarknad och i samhällslivet i stort eller annan 
verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag och utgör en 

 
1 i enlighet med de riktlinjer som FORUM Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat 
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positiv samhällsutveckling i stort.  Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med 
socialtjänstlagens (2001:453) grundläggande värderingar och annan svensk lag.   
 
Statens offentliga utredningarnas vägledningsmaterial ska användas som stöd för att avgöra 
den juridiska lämpligheten att skriva ett IOP-avtal 2.  
 
Dialog och bedömning  
För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att 
föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. 
Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp. Detta innebär att 
kommunens ekonomiska stöd (belopp i kronor) till verksamheten fastställs, verksamhetens 
resurser i partnerskapet (inklusive volontärt arbete) samt avtalstid för överenskommelsen.  En 
överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.  En överenskommelse ska 
förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas 
av kommunstyrelsen. Inför varje avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och 
kommunen gemensamt för en dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en 
ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med 
god framförhållning bör att denna dialog inledas nio månader innan överenskommelsens 
utgång.  Kommunstyrelsen och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att 
förlänga överenskommelser utan skäl vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Finansiering och uppföljning av överenskommelse  
Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i 
normalfallet vid ett tillfälle per år. Kommunstyrelsen har möjlighet att besluta om andra 
utbetalningsintervaller.  Minst en gång per år ska en uppföljning av överenskommelsen göras 
i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska 
kunna ske. Uppföljningen ligger till grund för en bedömning av föreningens och kommunens 
efterlevnad av överenskommelsen.  
 
Den idéburna verksamheten ska lämna en redogörelse för verksamheten vid uppföljning. 
Redogörelsen ska innehålla resultat- och balansräkning, en skriftlig beskrivning av 
verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper. Detta kan 
exempelvis vara antalet individkontakter, antal unika personer som har besökt verksamheten, 
antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken 
ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.   
 
Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna 
verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen vilket ska specificeras i varje 
enskild överenskommelse.   
 
I samband med dialogen om överenskommelse ska den ideella organisationen till 
kommunstyrelsen lämna in följande uppgifter:   
 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  

 
2 SOU 2019:56 - Stödmaterial till betänkande av Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 
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• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

 
Bedömning  
En lämplighetsbedömning görs av varje organisation utifrån riktlinjerna. Viktigt är att 
organisationen har en kapacitet att genomföra avtalet. Bedömning utgår från att verksamheten 
bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 
 
Bedömningar ska också utgå från vilket sätt organisationen avser ta tillvara på och använda 
kompetenser, erfarenheter och övriga resurser i den egna organisationen.  Därtill kan 
bedömningar utgå ifrån hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna 
organisationen och i den kommunala förvaltningen eller hur resultat som förväntas ha en 
generell karaktär kan användas av andra organisationer. Till fördel är om insatserna är 
nytänkande inom berört samarbetsområde, exempelvis att samarbetspartner har nya metoder 
för att uppnå en kommunens Vision 2035.  
 
I det fall flera organisationer är intresserade av att ingå partnerskap med kommunen i samma 
fråga görs en bedömning om det är önskvärt med flera parter inom samma avtal. Kommunen 
har en positiv hållning till att flera föreningar deltar inom samma avtalsområde.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kommunstyrelsens överenskommelse om IOP ska finansieras inom budgetram ur berört 
verksamhetsområdes budget.   
 
Avtal gällande överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap  
En överenskommelse om partnerskap ska innehålla följande uppgifter;  

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp  
2. Värdegrund 
3. Ansvarsfördelning och insatser 
4. Ekonomisk fördelning 
5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning 
6. Samverkansformer 
7. Utvärdering och uppföljning 
8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning 
9. Övrig ansvarsfördelning 
10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
11. Parter 
12. Underskrift 

 
Uppföljning av riktlinjerna  
 
Uppföljning av riktlinjerna ska genomföras en gång per mandatperiod   
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Stöd vid tecknande av idéburet offentligt 
partnerskap 

Denna mall är ett hjälpmedel för att få med all viktig information i överenskommelsen.   
 

1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen  
Här är det lämpligt att förklara vad det finns för behov av verksamheten man skriver en 
överenskommelse om, existerande samverkan mellan parterna m.m.  
 

2. Värdegrund  
Vilken värdegrund ska partnerskapet bygga på? Detta kan inkludera exempelvis respekt, 
öppenhet och dialog, vilka handlar om partnerskapet i sig, men också den värdegrund som gäller 
för verksamheten, som respekt för målgruppen, barnperspektiv och så vidare.   
 

3. Insatser  
Här beskrivs den verksamhet som överenskommelsen gäller. Beskriv verksamheten i relativt 
stor detalj eller hänvisa till bilagor med ytterligare detaljer. Det är viktigt att det som står här 
inte kan missförstås, utan att båda parter är ense om vad verksamheten går ut på. Detta stycke 
kan ha fler underrubriker om det finns flera separata delar av verksamheten. Här kan man också 
skriva in avgränsningar om vad som inte ingår i verksamheten.   
 

4. Överenskommelsen  
Lämpligt att skriva att det är framarbetat i samverkan mellan parterna.   

 
5. Parterna  

Parternas namn inklusive organisationsnummer samt eventuella kontaktuppgifter anges.   
 

6. Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Här beskrivs vad överenskommelsen reglerar, till exempel åtaganden, organisation och de 
ekonomiska förutsättningarna för organisationernas verksamheter knutna till 
överenskommelsen. Det är också viktigt att skriva vilka politiska beslut, lagar och reglemente 
verksamheten ska utgå ifrån. 

 
7. Partnerskapets syfte och mål med överenskommen verksamhet  

Varför behövs verksamheten? Vad är det övergripande målet? 
 

8. Strategier för att nå målet  
Här dels de olika insatserna som ingår i verksamheten listas, men även kunskapsinhämtning om 
det är en del av partnerskapet. Testas en ny modell?  
 

9. Målgrupp 
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Beskriv målgruppen som verksamheten vänder sig mot. Det är viktigt att vara tydlig vem 
målgruppen är, så att ingen tvist uppstår om ”fel” målgrupp vänder sig till verksamheten.   
 

10. Organisation och samverkan  
Här beskriver man hur samverkan inom partnerskapet ska ske. Vem bär ansvar för vad, på vilket 
sätt ska parterna arbeta ihop? Hur organiseras det rent praktiskt, är en part sammankallande och 
så vidare. 
 

11. Referensgrupp  
Om det finns en referens-, styr- eller samverkansgrupp - hur ofta träffas den, vem ingår och vem 
leder den?  
 

12. Kommunikation  
Hur ska de olika parterna kommunicera med varandra? Är det den idéburna organisationens 
ansvar att rapportera till förvaltningen, eller har man ett gemensamt ansvar? 
Kunskapsinhämtning och uppföljning Beroende på vad partnerskapet gäller kan 
kunskapsinhämtning vara en viktig del av arbetet, och i så fall är det viktigt att beskriva hur den 
ska ske, vad ska dokumenteras och av vem. Det är samma sak med uppföljning, beskriv hur och 
när den ska ske, av vem och hur det ska finansieras.   
 

13. Ekonomi  
En viktig del av IOP-modellen är att båda sidor i partnerskapet bidrar med resurser. 
Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är också 
en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser. Dessa behöver inte vara 
ekonomiska, men kan till exempel innebära att den idéburna organisationen bär sina egna 
overheadkostnader, eller bidrar med gratis lokal eller marknadsföring. Om de resurser 
organisationen bidrar med är mindre ekonomiska till sin natur kan de beskrivas under en egen 
rubrik, till exempel Resurser.  
 
Under Ekonomi är det viktigt att beskriva inte bara hur stor ersättningen ska vara men hur och 
när den ska betalas och till vem. Det är också bra att klargöra om organisationen kan söka andra 
bidrag för samma verksamhet och hur ett eventuellt överskott ska hanteras.   
 

14. Period för avtalet  
Hur länge ska avtalet gälla? Upphör det utan uppsägning då denna tidsperiod är slut, och när 
sker förhandling om förlängning? Hur många gånger kan det förlängas och med hur lång tid? 
Avtalen bör upphöra utan uppsägning för att eliminera risken att avtal fortskrider utan att det 
varit kommunstyrelsens avsikt. 
 

15. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Här beskrivs vem som kan påkalla omförhandling, lämpligen alla parter. Här beskrivs också hur 
avvikelser och tvister hanteras och vad som händer om yttre omständigheter försvårar 
verksamheten. Exempel på text som kan ingå ges nedan, men det är viktigt att diskutera och 
besluta om dessa frågor när överenskommelsen skrivs och inte bara kopiera text från annan 
överenskommelse. 
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Exempel på text:   
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna 
genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte 
uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt 
förändrade omständigheter ska alla medverkande parter föra en dialog och huruvida överenskommelsen 
kan fortsätta.  Part kan häva denna överenskommelse om någon part inte fullföljer sina åtaganden och 
rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir parten 
återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som kommunen har betalat ut inom ramen för denna 
överenskommelse. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan 
fortsätta.  Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Sekundärt ska 
tvist lösas av allmän domstol.   
 

16. Underskrift och datum  
Här skriver alla parter under överenskommelsen och får var sitt original. Datum för underskrift 
anges.   
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Ansökan om att ingå ett idéburet offentligt 
partnerskap med Stenungsunds kommun 

Till ansökan bifogas följande handlingar och information: 

• Stadgar  
• Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet  
• Årsmötesprotokoll  
• Verksamhetsberättelse  
• Ekonomisk berättelse med bokslut  
• Revisionsberättelse  
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning  
• Uppgift om medlemsantal 

Förening 1 

Föreningens namn  
 Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kontaktperson   
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Adress  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Telefonnummer  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Hemsida  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Organisationsnummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Plus-/bankgironummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

 

  
Förening 2 (vid samarbete mellan två föreningar) 

Föreningens namn  
 Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kontaktperson   
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Adress  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Telefonnummer  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Hemsida  
Klicka eller tryck här för att ange text. 
  

Organisationsnummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Plus-/bankgironummer 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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1. Beskriv föreningens nuvarande huvudsakliga aktiviteter  
 
 
 
 

 

2. Beskriv syftet med att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Stenungsunds kommun 
samt målgruppen för partnerskapet 

 
 
 
 

 

3. Beskriv vilka insatser, kompetenser och andra resurser föreningen anser kunna bidra med 
inom ett idéburet offentligt partnerskap 

 
 
 
 

 

4. Beskriv målet för föreningen att ingå ett idéburet offentligt partnerskap  
 

 
 
 

 
5. Period för avtalet  

 
 
 

 
 
 
Ansökningshandlingarna skickas till: kommun@stenungsund.se 

mailto:kommun@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-20

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2021/476 
 
Möjliggörande av digitalt deltagande på valnämndens 
sammanträden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att valnämnden ska få sammanträda på distans. För att 
möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att komplettera reglementet för nämnden med 
följande nya paragraf: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Nämndens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i valnämnden. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och upphörde att gälla vid 
årsskiftet 2021/2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
Viktoria.petersson@stenungsund.se  
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 
 

mailto:Sophie.nygren@stenungsund.se
mailto:Viktoria.petersson@stenungsund.se
mailto:Erik.ahlstrom2@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/476
2022-01-13

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Permanent tillåtande för valnämnden att sammanträda på distans 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att valnämnden ska få sammanträda på distans. För att 
möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att komplettera reglementet för nämnden med 
följande nya paragraf: 
 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Eftersom det kan förekomma sekretessuppgifter ska lokalen vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Nämndens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
Paragrafen ska ha rubriken Deltagande på distans. Paragrafen placeras sist i reglementet som 
§ 12. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i valnämnden. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och upphörde att gälla vid 
årsskiftet 2021/2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår ändringar av valnämndens reglemente som möjliggör för nämnden att 
sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Förslaget är att den paragraf 
som fram till årsskiftet har deltagande på distans införs i som permanent paragraf i nämndens 
reglemente.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Förvaltningen bedömer att inga ytterligare kostnader uppstår som ett resultat av beslutet. 
Teknisk utrustning är redan inköpt och licenskostnaden för den aktuella programvaran 
finansieras sedan tidigare inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en revidering av valnämndens reglemente för att möjliggöra distansdeltagande 
bedömer förvaltningen att ärendet i sig inte får några ekonomiska konsekvenser för barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Enligt 6 kapitlet 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Av förarbetena framkommer att 
deltagandet på distans i sådant fall ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En 
ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 
 
Möjligheten att delta på distans infördes i kommunallagen i syfte att underlätta för 
förtroendevalda i glesbygdskommuner med stora pendlingsavstånd där det finns praktiska 
svårigheter för förtroendevalda att infinna sig fysiskt vid sammanträden. Varje kommun avgör 
själv i vilken utsträckning som beslutsfattande på distans ska vara tillåtet inom kommunen.  
 
I förarbetena framhåller lagstiftaren vikten av det fysiska mötet och dess möjligheter till 
informella kontakter och åsiktsutbyten. Deltagande på distans bör i första hand bör betraktas 
som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte 
hade kunnat genomföras. 
 
Om kommunen vill utnyttja möjligheten att låta ledamöter delta i en nämnds sammanträden 
på distans måste kommunfullmäktige ta in föreskrifter om detta i nämndens reglemente. 
 
I kommunallagen nämns bara möjligheten för ledamöter att delta på distans. Förvaltningens 
bedömning är att även ersättare bör kunna ges denna möjlighet.  
 
För att en ledamot ska anses som närvarande på distans måste följande minikrav vara 
uppfyllda: 

1. Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
2. Deltagandet ska ske på sådant sätt att samtliga ledamöter kan se och höra varandra 
3. Ledamöterna ska delta på lika villkor vilket innebär att även de ledamöter som deltar 

på distans ska delta i debatter, få ta del av handlingar och delta i omröstningar. 
 
Ovanstående minikrav innebär krav på tekniska förutsättningar för att deltagande på distans 
ska kunna vara möjligt. Det måste finnas tekniska förutsättningar för att: 
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1. ledamöterna kan koppla upp sig så att de kan delta med ljud och bild samt se och höra 

övriga ledamöter, 
2. ledamöterna kan delta i debatter, ta del av samtliga handlingar - även sådana som 

eventuellt delas ut under mötet, kunna delta i omröstningar – även slutna sådana, 
3. den tekniska utrustningen genom t.ex. kryptering kan säkerställa att sekretesskyddade 

uppgifter inte röjs och att personuppgiftsbehandlingen kan ske enligt kraven i GDPR. 
 
Om ett helt nämndssammanträde ska genomföras digitalt får själva kallelsen till det digitala 
mötet ses som att samtliga ledamöter har föranmält sig till det digitala mötet. Ytterligare 
anmälan torde utifrån förvaltningens bedömning inte behövas.  
 
Tekniska förutsättningar 
Förvaltningen bedömer att kommunen har tekniska förutsättningar för att genomföra digitala 
sammanträden med ett fåtal närvarande, men att det även finns tekniska förutsättningar för att 
genomföra helt digitalt möten för nämnden. Sammanträdena kommer att genomföras med 
hjälp av Teams. Det är viktigt att framhålla att de som deltar på distans måste behärska den 
tekniska lösningen och ha tillgång till en stabil internetanslutning. Av SKR:s promemoria om 
sammanträden med nämnder under spridning av covid-19 framgår att ytterst kortvarigt 
bortfall av ljud- eller bildöverföring bör vara kunna accepteras. Tillfälligt bortfall av 
ljudöverföring bör dock generellt vara svårare att acceptera än bortfall av bildöverföring, då 
ljudbortfall på ett mer direkt sätt påverkar möjligheten att delta på sammanträdet och 
tillgodogöra sig den information som framkommer under sammanträdet. 
 
Om bild- eller ljudöverföringen bryts mer varaktigt under sammanträdet kan det hanteras på 
flera sätt. En ersättare kan tjänstgöra istället för den vars överföring brister och sammanträdet 
kan ajourneras. Om flera distansdeltagare faller bort måste sammanträdet emellertid avslutas. 
Det är viktigt att framhålla att om en ledamot avbryter sin tjänstgöring av annat skäl än jäv får 
ledamoten återigen tjänstgöra endast om ersättarens tjänstgöring innebär att styrkebalansen 
mellan partierna påverkats (nämndens reglemente 8 §).  
 
Arvode vid deltagande på distans 
Regler för arvodering av förtroendevalda finns i det av kommunfullmäktige antagna 
arvodesreglementet för Stenungsunds kommun. Av 1 § framgår att tjänstgörande ledamöter, 
närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det framgår av 8 § i 
nämndens reglemente att ersättare har rätt att närvara vid ett sammanträde även om ordinarie 
ledamot tjänstgör. Förvaltningens bedömning är därför att ersättare har rätt till samma 
ekonomiska ersättning som ledamöter när de deltar på ett digitalt sammanträde. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
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De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se  
Viktoria.petersson@stenungsund.se  
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 
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Ärendenummer: #12413 | Inskickat av: ANNELIE ZETTERSTRÖM (signerad) | Datum: 2022-01-18 10:33 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
ANNELIE ZETTERSTRÖM

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #12413 | Inskickat av: ANNELIE ZETTERSTRÖM (signerad) | 2022-01-18 10:33

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ersättare Social myndighetsnämnd

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #12413 | Inskickat av: ANNELIE ZETTERSTRÖM (signerad) | Datum: 2022-01-18 10:33 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ANNELIE ZETTERSTRÖMNamn: 
Person ID: 

2022-01-18 10:33Datum: 
Signerad checksumma: 





Ärendenummer: #12499 | Inskickat av: JENNY SPORRONG (signerad) | Datum: 2022-01-27 02:06 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
JENNY SPORRONG

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #12499 | Inskickat av: JENNY SPORRONG (signerad) | 2022-01-27 02:06

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Förtroendevald , repr. Miljöpartiet i Tekniska myndighetsnämnden.

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #12499 | Inskickat av: JENNY SPORRONG (signerad) | Datum: 2022-01-27 02:06 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

JENNY SPORRONGNamn: 
Person ID: 

2022-01-27 02:06Datum: 
Signerad checksumma: 
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