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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 25 januari. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Enkel fråga om kameraövervakning och 
medborgares säkerhet - Johan Jönsson (M) 
 
 

 KS 
2021/86 

 

4 Avtal Vattenleverans Kungälv - Stenungsund - 
Tjörn 
 
 

 KS 
2021/970 

 

5 Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens 
förskola 
 
 

 KS 
2021/160 

 

6 Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG) samt övergång av 
verksamhet 
 

 KS 
2020/506 
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 KS 
2019/585 

 

8 Möjliggörande av digitalt deltagande på 
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 KS 
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demokratiberedningen 
 

 KS 
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Förtroendevald - Lämna motion, interpellation 
eller enkel fråga till kommunfullmäktige

Ärendenummer: #11928 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | 2021-12-02 17:10

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.

Enkel fråga

Ange hur du vill lämna in din fråga

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

Jag vill skriva min fråga i e-tjänsten



Ärendenummer: #11928 | Inskickat av: Johan Christian Jönsson (signerad) | Datum: 2021-12-02 17:10 Sida  av 2 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Johan Christian Jönsson

 Personnummer

Här skriver du din fråga

Här skriver du din fråga.

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S)

Stenungsunds kommun har efter många om och men tagit beslut om att kameraövervakning bör 
inrättas på utvalda områden för att säkerställa våra medborgares säkerhet.

Sedan min första motion i maj 2019 har det nu gått två år och fyra månader, flera incidenter har 
inträffat under tiden med bland annat stenkastning från gångbron och vandalisering av 
kommunal egendom.

 Vad är det som gör att ni ännu inte lyckats verkställa att vi har kameror på plats på utsatta 
områden, exempelvis gångbron?

 Hur säkerställer ni våra medborgares säkerhet under tiden?

2. Ange dina kontaktuppgifter

Ange dina kontaktuppgifter

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

Följande parter har signerat detta ärende.

Johan Christian JönssonNamn: 
Person ID: 

2021-12-02 17:10Datum: 
Signerad checksumma: 
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§ 14 Dnr: KS 2021/970 
 
Avtal vattenleverans Kungälv - Stenungsund - Tjörn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtalen gällande vattenleverans från Kungälvs kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare till Tjörn (se bilaga 1). 
 
Kungälv har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt. Sammantaget planeras leveransen av vatten från Kungälv vidare till 
Stenungsund och slutligen Tjörn från årsskiftet 2023/24. 
 
Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds kommuns sida om förbindelsepunkten. Stenungsund kommun kommer att 
förmedla vatten till Tjörn via befintlig ledning från Tollenäs i Stenungsunds kommun till 
Höviksnäs i Tjörns kommun. 
 
Stenungsunds kommun har i nära samarbete med Kungälvs kommun och Tjörns kommun 
tagit fram avtal som följer intentionsavtalets avsikter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Bilaga 1, Intentionsavtal 
Bilaga 2, Kalkylblad Kungälv 
Bilaga 3, Kalkylblad Stenungsund 
Bilaga 4, Avtal Kungälv – Stenungsund 
Bilaga 5, Avtal Stenungsund – Tjörn 
Illustration förbindelsepunkter 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jakob Hallman (KD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/970
2021-10-25

 
Camilla Svensson Till kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Infrastruktur 
 
 
Avtal vattenleverans Kungälv - Stenungsund - Tjörn 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner avtalen gällande vattenleverans från Kungälvs kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare till Tjörn (se bilaga 1). 
 
Kungälv har sedan 2019 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet består 
av ett antal delprojekt. Sammantaget planeras leveransen av vatten från Kungälv vidare till 
Stenungsund och slutligen Tjörn från årsskiftet 2023/24. 
 
Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds kommuns sida om förbindelsepunkten. Stenungsund kommun kommer att 
förmedla vatten till Tjörn via befintlig ledning från Tollenäs i Stenungsunds kommun till 
Höviksnäs i Tjörns kommun. 
 
Stenungsunds kommun har i nära samarbete med Kungälvs kommun och Tjörns kommun 
tagit fram avtal som följer intentionsavtalets avsikter (bilaga 2 och 3). 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Råvattentillgången i kommunerna Stenungsunds och Tjörns kommuner är begränsad. Den 
största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv nu 
nyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta vattenverk är dimensionerat 
för att kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 l/s. 
 
När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera vatten 
till Stenungsund och Tjörns kommuner enligt intentionsavtalet: 
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”De aktuella flödena är på medellång sikt (till är 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 2070) 
ca 60 l/s. eftersom livslängden på ledningssystem är minst 50 år har ungefärliga prognoser på 
vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående villkor 
tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid en 
anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund som i sin tur sedan forslar minst 10 
l/s vidare till Tjörns kommun”. 
 
Kungälvs kommun har dimensionerat vattenverk och ledningar för att uppfylla 
intentionsavtalets delar, på samma sätt har Stenungsunds kommun projekterat och planerar 
byggnation samt uppdimensioneringar av ledningar för att kunna föra vatten vidare till Tjörns 
kommun. Alla utbyggnader som erfordras för att nå intentionsavtalets slutleverans är ännu 
inte påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader som genomförs. 
 
Kungälvs och Stenungsunds kommuns investeringsplaner redovisar att leverans av 20 l/s 
mellan kommunerna kommer kunna ske från den 1 januari 2024, samma datum kommer även 
Stenungsunds kommun börja leverera 10 l/s till Tjörns kommun. 
 
Enligt intentionsavtalet är avsikten: 
1. Kungälvs kommun ska dimensionera VA - system (vattenverk och ledningssystem) som 
har kapacitet att klara leverera vatten till Stenungsund. Stenungsund ska i sin tur se till att 
dimensionera upp sitt ledningsnät för att kunna leverera vatten till Tjörns kommun enligt 
ovanstående. 
2. Alla kostnader ska särredovisas i samband med utbyggnad av VA - systemen. 
 
Genom intentionsavtalet är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det aktuella 
leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Intentionsavtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av VA - systemet. Detta ska göras i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. 
Kostnadsuttaget bygger på Stenungsunds andel av verkliga kapitalkostnader för vattenverk 
samt ledningar till kommungränsen samt verkliga driftkostnader för vattenverket. 
 
Stenungsunds kommun ska enligt intentionsavtalet leverera 50 % av mängden vatten som 
kommer från Kungälv till Tjörns kommun. För att kunna fullgöra denna leverans behöver 
Stenungsunds kommun göra investeringar i VA - systemet (ledningsnätet), dessa kostnader 
redovisas i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. Kostnadsuttaget bygger på Tjörns 
andel av kostnaderna Stenungsund erhåller från kungälv samt kostnader motsvarande verkliga 
kapitalkostnader för ledningar till kommungränsen mot Tjörn. 
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Barnkonsekvensanalys 
Genom detta avtal säkerställer vi en redundans i vårt drickvattennät för kommande 
generationer framåt. 
 
Juridiska bedömningar 
Avtalen har tagits fram av externa jurister och samordnats för att ge en tydlig bild av 
situationen. Avtalen har också granskats av intern jurist. Kungälvs kommun och Tjörns 
kommun har varit med i framtagandet.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6, Rent vatten och sanitet åt alla samt mål 11, Hållbara städer och 
samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Bilaga 1, Intentionsavtal 
Bilaga 2, Kalkylblad Kungälv 
Bilaga 3, Kalkylblad Stenungsund 
Bilaga 4, Avtal Kungälv – Stenungsund 
Bilaga 5, Avtal Stenungsund - Tjörn 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 



BILAGA 1 
Dnr KS2014/129-2 

1(1)

   

Intentionsavtal om utbyggnad av VA-system 
 
Kungälvs kommun tänker bygga ut VA-system i kustområden och i samband med detta finns möjlighet 
att leverera vatten (säkra leveranser) till Stenungsund och Tjörn. Från området kring södra delen av Aröd 
planeras en ledning dras nordöst mot Jörlanda och anslutas till en reservoar som skall jämna ut 
flödesvariationerna under dygnet. 

De aktuella flödena är på medellång sikt (till år 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 2070) 
ca 60 l/s. Eftersom livslängden på ledningssystemen är minst 50 år har ungefärliga 
prognoser på vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående 
flöden tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid 
en anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund 

 
Ekonomisk sammanställning: 
De framtida totala driftkostnaderna som följer av utbyggnaden av VA-systemet i Kungälv bedöms i 
dagsläget till ca 3 Mkr. Kostnaderna omfattar kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) samt 
personal, el och övriga nödvändiga kostnader som ingår i driftkostnaderna. Kostnaderna som uppstår på 
grund av den utökade kapaciteten i Kungälvs VA-system belastar Stenungsunds- och Tjörns kommuns 
VA-kollektiv. 
 
Kungälvs kommuns avsikt är: 
 

1. Att dimensionera VA-system (vattenverk och ledningssystem) som har kapacitet att 
klara leverans till Stenungsund och Tjörn enligt ovanstående. 

2. Särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad av VA-systemet. 
 
Stenungsunds kommuns avsikt är: 
 

1. Att bygga ut VA-system (ledningar och reservoar) som har kapacitet att säkerställa 
mottagande av vatten från Kungälv enligt ovanstående. Detta system skall vid 
extraordinära händelser kunna klara att förse Kungälvs norra delar med vatten.  

2. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s vid kommungräns. 
3. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Tjörns kommuns avsikt är: 
 

1. Vattenuttaget skall inte understiga 10 l/s. 
2. Att bekosta hälften av de särredovisade kostnaderna som i dagsläget bedöms till 3 

Mkr. 
 
Kommunerna medverkar i denna överenskommelse under de tekniska och ekonomiska förutsättningar 
som angivits ovan. 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun 
 
 
……………………… ……………………… ……………………… 
Kungälvs kommun Stenungsunds kommun Tjörns kommun   



Stenungsund Bilaga 3, Kostnader 211103

Delsträcka Objekt Investering Kostnad per år [tkr] Andel kostnad för vatten Stenungssunds andel av total kostnad Stenungsunds kostnad [tkr] Dimensioner Sträcka (m)

Meterpris
Vattenledning(ar)
(kr/m) ÄTA

Meterpris
Vattenledni
ng(ar) exkl
ÄTA (kr/m)

1 Vattenverket - Kapitaltjänstkostnader 370 000 14477 100% 10% 1447,7
Bedömd kapitaltjänstkostnad 2023 har
använts.

1 Vattenverket driftkostnader 7000 100% 10% 700

2 Sträcka A 99 102 2341 90% 10% 211 Klar S160 + 2x V630 1884 47342

Bergskärning 11,5 Mkr,
Förorenade massor 12,5
Mkr, Forcering 4,5 Mkr,
Tillfälliga vägar 4,5 Mkr 29242

3 Sträcka B 39 450 467 80% 10% 37 Klar S400 + 2x V630 1257 25107
4 Sträcka E 40 000 1147 99% 40% 454 Upphandlas Årsskiftet 21/22 Klart 2022
5 Sträcka F 43 000 1233 90% 40% 444 Pågående. Klart 2022

6 Tryckstegring Räfsal 15 000 930 100% 40% 372
Projektering pågår, Planerad byggnation
2022/23 Avskrivning 20 År

7 Björkås - Vävra 190 000 5447 40% 40% 871 Pågående. Klart mitten 2023 V450 + 2x TS400 8560 8879 Oljepris 3,7 Mkr 8446

8 Vävra - Solberga 100 000 2867 60% 40% 688 UR2 Planeras klart hösten 2023
V450 + TS355/TS315
(Ödsmål är brytgräns) 5955 10076

9 Solberga. Del av entr. Kode-Solberga-Aröd 39 000 1118 3% 100% 34 Klart

10 Solberga - Stenungsund 26 000 745 100% 100% 745

UR2 Upphandlas hösten 2022 planeras klart
hösten 2023, Under förutsättning att avtal
är tecknat. Andelstalet förändras om
Kungälvs kommun vill göra anslutningar på
sträckan.

1 Vattenverket personalkostnader 3275 100% 10% 328
Summa 6331

Framtida

11 Nya filter Vattenverket 5000 560 100% 10% 56
Utbyte sker 2026 1,2 milj, 1,2 milj 2027, 1,2
milj 2028, 1,20milj 2029 Avskrivning 10 år.

12 Tryckstegring Vävra 15 000 930 100% 10% 93 Avskrivning 20 År
13 Ledning Diseröd - Kungälv centrum 120 000 3440 40% 10% 138
14 Sträcka D Skälbräcke - Olseröd 40 000 1147 90% 10% 103

Summa: 390

211103 Internräntan 1,2% 
Avskrivningstid 60 år på ledningar



Bilaga 2 till avtal om vattenleverans mellan Stenungsund och Tjörn - Kostnadsunderlag förstärkningsåtgärder
Datum 2021-11-08

Ränta (aktuell ränta år 2021):  1 %

Åtgärd Sträcka (m)
Investering
(tkr)

Utförs
(årtal)

Avskrivningstid
(antal år)

Andel kostnad
för vatten

Tjörns andel av
kostnad för
vatten

Total kostnad
för vatten år 1
(tkr)

Total kostnad
för vatten år 15
(tkr)

Total kostnad
för vatten år 30
(tkr)

Tjörns kostnad
år 1 (tkr)

Tjörns kostnd
år 15 (tkr)

Tjörns kostnad
år 30 (tkr)

Dimensioner

Ny ledning från FP Kungälv - Jörlanda
tätort inkl. ny TS kommungräns.

2500 38 182 2022 - 2023 60 100% 50% 1 018 923 827 509 461 414 1 x V400

Uppdim. Ledning genom Jörlanda
tätort

500 Senast 2050 60 0 0 0 0 0 0 1 x V400

Uppdim. Ledning mellan Jörlanda -
Stora Höga

2978 24 000 2023 - 2024 60 42% 40% 269 244 218 108 97 87 1 x V400

Byggnation av ny TS Strandnorum Senast 2050 25% 0 0 0 0 0 0

Ny ledning mellan TS Strandnorum -
högreservorar Stenungsund centralort

Senast 2050 60 25% 0 0 0 0 0 0 1 x V355

Uppdim. ledning mellan Väg 160 till FP
Tjörn

72 Senast 2050 60 100% 100% 0 0 0 0 0 0 1 x V355
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Mellan Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371)  

och  

Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 
I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  

 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Kungälvs 

kommun och Stenungsunds kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun. Detta regleras i avtal mellan Stenungssund och Tjörn. 

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun (förevarande avtal), dels Stenungsunds kommun och Tjörns 

kommun. 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Kungälvs och Stenungsunds 

kommuner till följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera 

vatten till annan kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda 

separata avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive  kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  
Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen i en 

gemensamt definierad punkt (bilaga 2). Vardera parten ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Tryckstegringsstationen, i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av 

Stenungsunds kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelse-

punkten. Tryckstegringsstationen ska vara förberedd för att kunna vända vatten-

flödet. Vattenmätare kommer att vara förlagd i tryckstegringsstationen, för vatten-

mätare svarar Kungälv kommun och för vattenmätarplatsen svarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för tryckstegringsstationen innefattar bl.a. 

anskaffning utförande, drift, underhåll, förnyelse, kontroll av byggnad exklusive 

mätaravläsning och kalibrering av mätare. 

 
Kungälvs kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa.  
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3 Överlåtelse av anläggningar 
Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet kräver motpartens godkännande enligt punkten 8. 

 

4 Renvattenleverans 
Parterna är överens om att Kungälvs kommun ska leverera renvatten till 

Stenungsunds kommun intill en volym av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. 

 
Tidpunkt då vattenleverans ska påbörjas ska fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 
Mätning av den mängd renvatten som levereras ska kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anslutning till förbindelsepunkten. Vattenmätaren ägs av 

Kungälvs kommun och fjärravläsning genomförs av Kungälvs kommun. Mätresultaten 

ska avläsas minst en gång per kvartal av Kungälvs kommun och meddelas 

Stenungsunds kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 i detta avtal. 

Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen ska återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 9 i detta avtal. 
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5 Avgift och betalning 
Stenungsunds kommun ska årligen utge en fast avgift till Kungälvs kommun, som är 

baserad på Stenungsunds kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagd kalkyl (bilaga 3). Någon rörlig avgift ska utöver detta inte 

utgå. 

 
Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker och ska 

utgå även för det fall att Stenungsunds kommun inte fullföljer överenskommen 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagd kalkyl (bilaga 3).  

 
Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på 

Stenungsunds kommuns andel av Kungälvs kommuns vattenverks totala 

produktionskostnad och kapitalkostnader, samt till Stenungsunds kommuns andel av 

bokförda kapitalkostnader för definierade ledningar från Solberga till 

förbindelsepunkten enligt bilagda sammanställning (bilaga 4). Med kapitalkostnader 

avses ränta och avskrivning. De kostnader som anges i kalkylen (bilaga 3) utgörs av 

verkliga kostnader för vattenverk och ledningar. En minsta debitering av fast avgift, 

för en leverans som motsvarar 10 % av kapitalkostnaden för vattenverket, kommer 

dock alltid att ske. 

 
Den fasta avgiften enligt ovan ska ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Kungälvs kommun med anledning av den utökade lednings-

dragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt vattenverk, som 

krävs för att möjliggöra leverans av vatten till Stenungsunds kommun.  

 
Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis utbyte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 3) för det året då kostnaden uppkommer. 
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Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylen (bilaga 3) avseende vattenverket, såsom kapitalkostnad, 

driftkostnad samt personal ska årligen revideras baserat på faktisk mängd levererat 

vatten. Övriga andelstal är att betrakta som fasta under förutsättning att inga 

reinvesteringar erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses över och 

revideras vid behov. 

 
Den fasta avgiften i kalkylen (bilaga 3) ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten och bokförd amortering samt aktuell gällande internränta. 

 
Den första revideringen av kalkylen (bilaga 3) ska ske när vattenleveransen påbörjas, 

vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktade och tagna i drift. Planerat 

startdatum för vattenleverans är den 1 januari 2024. Därefter ska revidering ske 

löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara fastställd 

senast den 31 mars varje år. 

 
För det fall att kostnaderna för Kungälvs kommun eller levererad mängd vatten, i 

anledning av detta avtal, avviker med mer än 10 % inom ett kalenderår får part 

påkalla omförhandling av avtalet i delar som avser de fasta kostnaderna eller 

andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 

 
Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 

 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Kungälvs kommun färdigställt 

den utbyggnad som krävs för att vattenleverans ska kunna påbörjas i enlighet med 

detta avtal (datum för godkänd slutbesiktning och idrifttagning). 
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Kungälvs kommun fakturerar Stenungsunds kommun i efterskott avseende fast avgift 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske senast 

den 31 december varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadag. 

 
För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635). 

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 april 2022 t.o.m. den 1 april 2082, vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet 

automatiskt med fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 

 
Uppsägning av avtalet ska av part ske skriftligen till motparten senast ett (1) år före 

den löpande avtalstidens utgång. 

 
Skulle villkoren i detta avtal bli synnerligen oskäliga med hänsyn till oförutsebara 

förhållanden som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla 

förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i 

avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av 

villkoren i avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part 

rätt att efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att 

gälla på dagen ett (1) år efter det att uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 
Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för detsamma i 

väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden eller om part 

åsidosätter villkoren i överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse inom sex (6) 

månader från det att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen ska 

sägas upp skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år 

efter att den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 
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7 Tidplan 
Partena är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Stenungsund tar emot leverans av renvatten med minst 20 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning 
Ersättningsrätt för part föreligger ej om överenskommen vattenmängd inte kan 

levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att leverensavbrott blir så korta 

som möjligt samt att meddela motparten om eventuella kända avstängningar eller 

störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt föreligger inte heller om parternas utbyggnad fram till förbindelsepunkt 

inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 

 

10 Tvist 
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  
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12 Ikraftträdande och giltighet 
Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av avtalet godkänns av behörigt organ i Kungälvs 

kommun respektive Stenungsunds kommun genom beslut, som därefter ska vinna 

laga kraft. 

___________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

 

Kungälv 2022-   - Stenungsund 2022-   - 
För Kungälvs kommun För Stenungsunds kommun 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 
bevittnas: bevittnas: 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 

 

Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Karta utvisande förbindelsepunkt  

3 Kalkyl - underlag för fakturering 

4 Sammanställning - definierade ledningar och anordningar från Solberga 
till förbindelsepunkten. Bilagan får inte lämnas ut utan 
sekretessprövning, hos någondera kommun. Särskilt sekretessbeslut 
krävs om någon begär att få ut handlingen. 
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Mellan Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

och  

Tjörns kommun (212000-1306) 

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 
I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  
 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Stenungsunds 

kommun och Tjörns kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun.  

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun, dels Stenungsunds kommun och Tjörns kommun (förevarande 

avtal). 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Stenungsunds kommun till 

följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera vatten till 

Tjörns kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda separata 

avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Befintlig vattenleverans mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner 

En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal från år 2006 (bilaga 2). 

Parternas intention är att detta tidigare avtal gällande reservvattenleverans från 

Stenungsunds kommun till Tjörns kommun ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal.   

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  
Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen vid 

befintlig anslutningspunkt (bilaga 3). Vardera parten ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Befintlig anordning i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av Stenungsunds 

kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelsepunkten. 

Befintlig anordning är förberedd för att kunna vända vattenflödet. Vattenmätare 

kommer att vara förlagd i anordningen, för vattenmätare ansvarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för anordningen innefattar bl.a, kontroll av 

byggnad, avläsning och kalibrering av mätare.  
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Tjörns kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa. 

 

3 Överlåtelse av anläggningar 
Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet på annan part kräver motpartens godkännande enligt punkten 

8 nedan. 

 

4 Renvattenleverans 
Kungälvs kommun skall leverera renvatten till Stenungsunds kommun intill en volym 

av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. Parterna är överens om att, av ovanstående 

mängd som levereras till Stenungsund ska 50% levereras till Tjörns kommun, dvs 

lägst 10 l/s och maximalt 20 l/s.  
 
Tidpunkt då vattenleverans skall påbörjas skall fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 

Mätning av den mängd renvatten som levereras skall kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anordning vid förbindelsepunkt. Vattenmätaren ägs av 

Stenungsunds kommun och avläsning genomförs av Stenungsunds kommun. 

Mätresultaten skall avläsas minst en gång per kvartal av Stenungsunds kommun och 

meddelas Tjörns kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 nedan. 
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Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen skall återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 9 i detta avtal. 

 

5 Avgifter och betalning 
Tjörns kommun ska årligen utge en fast avgift till Stenungsunds kommun, som är 

baserad på Tjörns kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagda kalkyler (bilaga 4-5). Någon rörlig avgift ska utöver detta 

inte utgå. 
 

Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker, till 

exempel för det fall att Tjörns kommun inte fullföljer sin eventuellt erforderliga 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagda kalkyler (bilaga 4-5). 

 

Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på Tjörns 

kommuns andel (50%) av den kostnad som Stenungsunds kommun har för 

vattenleveransen från Kungälvs kommun. Avgiften från Kungälvs kommun avser del 

av vattenverkets totala produktionskostnad och kapitalkostnader, samt andel av 

bokförda kapitalkostnader för definierade ledningar från Solberga till förbindelsepunkt 

i Stenungsunds kommun (bilaga 4). Avgiften avser även de kapitalkostnader som 

Stenungsunds kommun har för sina produktions- och- distributionsanläggningar för 

vattenleverans till förbindelsepunkten mot Tjörns kommun (bilaga 5). Med 

kapitalkostnader avses ränta och avskrivning.  

 

De kostnader som anges i kalkylerna (bilaga 4-5) utgörs av verkliga kostnader för 

vattenverk och ledningar. En minsta debitering av fast avgift, vilken motsvarar hälften 

av den avgift som Stenungsunds kommun har att utge till Kungälvs kommun för 

vattenleveransen, kommer dock alltid att ske. Den minsta avgift Stenungsunds 
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kommun har att utge till Kungälvs kommun motsvarar 10 % av kapitalkostnaden för 

Kungälvs kommuns vattenverk, varvid Tjörns kommun således har att stå för hälften 

därav såsom minsta, fasta avgift. 

 

Den fasta avgiften enligt ovan skall ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun med anledning av 

den utökade ledningsdragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt 

vattenverk i Kungälvs kommun, som krävs för att möjliggöra leverans av vatten till 

Tjörns kommun. 

 

Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis byte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 4-5) för det året då kostnaden uppkommer. 

 

Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen redovisas. Andelstalen i kalkylen 

(bilaga 4) avseende vattenverket, såsom kapitalkostnad, driftkostnad samt personal 

ska årligen redovisas baserat på faktisk mängd levererad vatten. Övriga andelstal i 

bilaga 4-5 är att betrakta som fasta under förutsättning att inga reinvesteringar 

erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses över och revideras vid 

behov. 

 

Den fasta avgiften i kalkylerna (bilaga 4-5) ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten och bokförda kapitalkostnader. 

 

Den första revideringen av kalkylerna (bilaga 4-5) ska ske när vattenleveransen 

påbörjats, vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktigade och tagna i drift. 

Planerat startdatum för vattenleverans är 1 Januari 2024. Därefter ska revidering 

ske löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara 

fastställd senast den 31 mars varje år. 

 

För det fall att kostnaderna för Stenungsunds kommun eller levererad mängd 

vatten, i anledning av detta avtal, avviker med mer än 10% inom ett kalenderår får 

part påkalla omförhandling av avtalet i de delar som avser de fasta kostnaderna 
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eller andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 

 

Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 
 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Stenungsunds kommun 

färdigställt den utbyggnad som krävs för att vattenleverans till Tjörns kommun ska 

kunna påbörjas i enlighet med detta avtal (vilket motsvarar datum för godkänd 

slutbesiktning och idrifttagning). 

 

Stenungsunds kommun fakturerar Tjörns kommun i efterskott avseende fast avgift, 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske 

senast den 31 December varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från 

fakturadag. 

För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635).   

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 April 2022 t.o.m. den 1 April 2082 vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet med 

fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 
 

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen senast ett (1) år före den löpande 

avtalstidens utgång. 
 

Skulle villkoren i detta avtal bli synnerligen oskäliga med hänsyn till förhållanden 

som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla förhandling 

med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i avtalet till de 

ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av villkoren i 

avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part rätt att 

efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet som då upphör att gälla 
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på dagen ett (1) år efter uppsägningen kom motparten tillhanda. 
 

Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för 

detsamma i väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden 

eller om part åsidosätter villkoren i överenskommelsen och villkoren i 

överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse sinom sex (6) månader från det 

att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen skall sägas upp 

skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år efter att 

den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 

7 Tidplan 
Parterna är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Tjörns kommun tar emot leverans av renvatten med minst 10 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning/skadestånd 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet för part föreligger ej om överenskommen 

vattenmängd inte kan levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att 

leverensavbrott blir så korta som möjligt samt att meddela motparten om eventuella 

kända avstängningar eller störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter 

enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt/skadeståndsskyldighet föreligger inte heller om parternas utbyggnad 

fram till förbindelsepunkt inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 
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10 Tvist 
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  

 

12 Parternas tidigare avtal om reservvatten 
En överföringsledning finns idag mellan Stenungsunds och Tjörns kommuner och 

leverans av reservvatten regleras idag genom ett avtal mellan parterna från år 2006 

(bilaga 2).  

 
Det tidigare avtalet om reservvattenleverans ska upphöra att gälla och ersättas av 

förevarande avtal så snart parternas ledningsnät är sammanbundna med Kungälv 

kommun och anläggningen för renvattenleverans enligt detta avtal är tagen i drift 

(diskutera tidpunkt). 

   

13 Ikraftträdande och giltighet 
Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av att avtalet godkänns av behörigt organ i 

Stenungsunds kommun respektive Tjörns kommun genom beslut, som därefter ska 

vinna laga kraft. 

___________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

Stenungsund 2021-   - Skärhamn 2021-   - 
För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun 
 



9/9 
 

     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 

bevittnas: bevittnas: 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” 
Namn, Befattning Namn, Befattning 
 

Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Avtal om reservvatten 

3 Karta utvisande förbindelsepunkt 

4 Kalkyl - Underlag för fakturering Kungälv – Stenungsund 

5 Kalkyl - underlag för fakturering Stenungsund - Tjörn 
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Jörlanda och Stora Höga

Uppdimensionering av ledning genom 
Jörlanda tätort

Ny ledning från FP Kungälv till Jörlanda tätort

Byggnation av ny TS vid kommungräns

Bilaga 1 till avtal om vattenleverans
mellan Stenungsund och Tjörn -
Illustration till kostnadsunderlag
förstärkningsåtgärder
2021-11-08

Denna illustration är en grov ögonblicksbild över vilka
förstärkningsåtgärder som behöver vara utförda
senast år 2050 i Stenungsunds vatten-nät för att klara
av att ta emot 60 l/s från Kungälv och leverera 30 l/s
till Tjörn.

Gjorda antaganden:
- Befolkningstillväxt i Stenungsund fram till år 2050
enl. ÖP 2020.
- Lågreservoar och tryckstegrings-station vid kn-gräns
Kungälv.
- Optimering av TS Strandnorum samt TS kn-gräns
Kungälv.
- Konstant flöde 30 l/s i FP Tjörn.
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§ 24 Dnr: KS 2021/160 
 
Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Hasselbackens förskola stängs 15 juni 2022 utifrån tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 
6 maj 2021. Lokalen där Hasselbackens förskola idag är placerad får vid behov användas som 
tillfällig förskola. 
 
Protokollsanteckning 
Linda-Maria Hermansson (C): 
Jag yrkar avslag på förvaltningens förslag om att skjuta fram stängningen av Hasselbackens 
förskola. Jag yrkar på att beslut angående stängning av Hasselbackens förskola 15 juni 2022 
fullföljs utifrån tidigare fattat beslut i Kommunfullmäktige 6 maj 2021. 
 
Lokalen där Hasselbackens förskola idag är placerad får vid behov användas som tillfällig 
förskola. Hallerna förskola planerades stå klar november 2022 men då bygglovet för förskolan 
är överklagat kommer den bli försenad. Därför kommer ett beräknat behov av förskoleplatser 
uppstå i januari 2023.  
 
Skäl till beslut:  
Det är det 2 separata problem som måste lösas och som är oförenliga med förvaltningens 
föreslagna lösning att hålla Hasselbackens förskola öppen ytterligare ett år:  
1. Barnen som går på Hasselbackens förskola idag behöver komma till andra grupper med fler 
barn med svenska som modersmål för att få en bättre språkutveckling.  
2. Vi behöver lösa tillfälliga förskoleplatser för de barn som skulle börjat på Hallerna förskola 
januari 2023, men som nu blir försenad på grund av ett överklagat bygglov. 
 
I Välfärdsutskottet har vi vid ett flertal tillfällen pratat om situationen på Hasselbackens 
förskola. Beläggningen har varit låg och det har varit svårt att få föräldrar ifrån andra delar i 
kommunen att välja förskolan trots att förvaltningen under flera år har arbetat hårt för just 
detta. Satsningar på hög andel utbildad personal, förestelärare för att utveckla pedagogiken 
och små barngrupper för att attrahera har inte hjälpt, vilket har resulterat i att de barn som går 
på Hasselbackens förskola, till övervägande majoritet, är barn med annat språk än svenska 
som modersmål. För att kompensera för att dessa barn inte har svenska språket med sig 
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hemifrån på ett naturligt sätt har förskolan satt in extra resurser i form av högre personaltäthet 
och specialpedagoger. Trots detta kan vi se att barnen som kommer till skolan från 
Hasselbackens förskola har en sämre språkutveckling än barn med samma bakgrund som gått 
i förskolor med fler kamrater med svenska som modersmål. Det är trots allt i leken och 
tillsammans med de andra barnen som språket utvecklas som mest.  
 
Eftersom förvaltningen under flera år har försökt komma till rätta med problemet, men inte 
lyckats är det viktigt att vi står fast vid beslutet att stänga förskolan och inte offra fler barns 
språkutveckling för att bygget av en annan förskola blir försenat. Barnen kommer att erbjudas 
plats på de andra förskolorna i centrum, som alla ligger inom gångavstånd från Hasselbacken. 
På så sätt blir det en bättre integration och bättre språkutveckling för de barn som har ett annat 
modersmål en svenska och ger dem likvärdiga förutsättningar som andra barn inför 
övergången till förskoleklass. 
 
Då bygglovet för Hallerna förskola är överklagat och den med största sannolikhet kommer att 
bli minst 1 år försenad kommer det att uppstå ett underskott av förskoleplatser med början i 
januari 2023. Redan idag finns ersättningsmoduler för Hallerna förskola placerade på 
Kristinedals grusplan med 5 avdelningar, men de kommer inte att täcka behovet efter 2022 
och fler tillfälliga avdelningar behöver tillskapas. Att då använda de lokaler där 
Hasselbackens förskola är idag är en kostnadseffektiv tillfällig lösning. Dels utifrån att det är 
lokaler som kommunen äger som står tomma och är ändamålsenliga. Dels utifrån att det är 
lokaler som bedömts ha en begränsad livslängd utan omfattande renovering och inte är tänkt 
att inhysa annan permanent etablering av verksamhet.”  
 
Reservationer 
Jakob Hallman (KD) och Nedzad Deumic (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 6 maj 2021 § 97 att Hasselbackens förskola ska stängas den 15 
juli 2022. På grund av förseningar i byggnationen av ny förskola i Hallerna behöver 
ytterligare platser tillskapas. Förslaget är att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en 
period.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Linda-Maria Hermansson (C) föreslår att Hasselbackens förskola stängs 15 juni 2022 utifrån 
tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 6 maj 2021. Lokalen där Hasselbackens förskola 
idag är placerad får vid behov användas som tillfällig förskola. 
 
Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S), Jimmy Lövgren (MP) och Lisbeth Svensson (L) 
tillstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD) avstyrker Linda-Maria Hermanssons (C) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Linda-Maria Hermanssons (C) förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Linda-Maria Hermanssons (C) förslag.  
Nej-röst för förvaltningens förslag. 
 
Omröstningsresultat  
Med 11 ja-röster för Linda-Maria Hermanssons (C) förslag och 2 nej-röster för förvaltningens 
förslag har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Linda-Maria Hermanssons (C) förslag. 
 
Följande röstade ja: Linda-Maria Hermansson (C), Thomas Danielsson (C), Ingemar Hadartz 
(L), Christian León Lundberg (ST), Jan Rudén (S), Christina Svensson (SD), Lisbeth 
Svensson (L), Göder Bergermo (L), Agneta Pettersson Bell (ST), Himan Mojtahedi (S) och 
Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande röstade nej: Jakob Hallman (KD) och Nedzad Deumic (KD). 
 
Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunfullmäktige 
Lokalresursstrateg 
 
 
Tillfälligt öppethållande av Hasselbackens förskola 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att stängningen av Hasselbackens förskola skjuts fram till den 
15 juli 2023. Om behovet av öppethållandet av förskolan därefter kvarstår ska nytt beslut 
fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Hasselbackens förskola ska stängas den 15 juli 2022. 
På grund av förseningar i byggnationen av ny förskola i Hallerna behöver ytterligare platser 
tillskapas. Förslaget är att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en period.   
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 (§ 97) att stänga Hasselbackens förskola den 
15 juli 2022.  
 
Beslutet byggde på att det skulle finnas tillräckligt med förskoleplatser i kommunen när 
Hallerna norra förskola står klar i januari 2023. Processen kring byggnationen av Hallerna 
norra kommer emellertid att dra ut på tiden då bygglovet överklagats. I dagsläget är det 
oklart hur lång förseningen kan komma att bli. Förvaltningens bedömning är dock att det 
inte är realistiskt att förskolan kan stå klar till andra halvåret 2022. 
 
Förseningen, i kombination med förändrade planeringsförutsättningar, gör att antalet 
förskoleplatser 2023 kommer att understiga behovet. De förändrade 
planeringsförutsättningarna beror huvudsakligen på ett ökat antal barn i förskoleålder i 
förhållande till tidigare befolkningsprognos.  
 
För att säkerställa ett tillräckligt antal förskoleplatser fram till att den nya förskolan på 
Hallerna är klar föreslår förvaltningen att Hasselbackens förskola hålls öppen ytterligare en 
period. 
 
Platser på hösten kommer fortsatt inte vara ett problem under prognostiden då det alltid är 
färre inskrivna barn denna period. Däremot kommer den överinskrivning med cirka ett barn 
per avdelning, som tidigare vid behov har gjorts från april-maj, börja så tidigt som i januari 
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på vissa förskolor. Detta påverkar verksamheten negativt. Håller vi öppet Hasselbackens 
förskola behöver verksamheten inte göra några överinskrivningar.  
 
Under alla omständigheter behöver de moduler som står på Kristinedals grusplan stå kvar 
under hela bygglovstiden. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till 2023-10-31. För 
närvarande finns 7 avdelningar på den tillfälliga förskolan. Genom att utlösa optionen på 
ytterligare en avdelning skulle 18 platser tillskapas. Detta som alternativ till att öppethålla 
Hasselbackens förskola bedöms som otillräckligt. Totalkostnaden skulle dessutom bli högre 
och flexibiliteten minska.  
 
Hasselbackens förskola bör stängas och inte renoveras 
Utifrån externa statusutredningar, byggnadens ålder och den totala driftsekonomin för 
fastigheten bedömer förvaltningen inte att en upprustning av Hasselbackens förskola bör 
genomföras. En upprustning skulle kräva en noggrann projektering kring hur eventuella 
renoveringar ska göras då konstruktionen är daterad och inte används längre varför det är 
svårt att överblicka konsekvenserna av de ingrepp som görs. Renoveringarna skulle behöva 
vara så omfattande att ingen verksamhet kan bedrivas under tiden. Barn och personal skulle 
sålunda behöva nyttja alternativa lokaler under denna tid.  
 
Förvaltningen bedömer fortsatt att det utifrån ett fastighetsperspektiv och ett 
integrationsperspektiv är angeläget att stänga Hasselbackens förskola när tillräckligt antal 
förskoleplatser finns i kommunen. Att öppethålla förskolan denna period innebär att barn 
från andra delområden kommer att erbjudas plats på Hasselbacken då det är där ett överskott 
av platser kommer att finnas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att hålla Hasselbackens förskola öppen beräknas till 347 tkr/ år exkl. 
kapitalkostnader och genererar 90 platser. Att utlösa optionen avseende en extra modul på 
Kristinedalsplan vilket skulle medför 18 platser beräknas till 430 tkr, varav 160 tkr avser 
kostnader för etablering av modulen och 270 tkr avser en årlig driftskostnad.  
 
Per den 31 december 2021 uppgår det bokförda värdet på Hasselbacken till 3 530 tkr. Det 
innebär 322 tkr per år i kapitalkostnader. Denna kostnad kommer kvarstå oavsett om 
kommunen väljer att stanna kvar i lokalerna eller inte. I det avseende förskolan blir kvar och 
fastigheten inte rivs kommer den årlig kapitalkostnaden fortsätta debiteras. Vid en eventuell 
försäljning kommer bokfört värde skrivas ner och belasta resultatet som redovisas 
tillsammans med försäljningsvärdet.  
 
När det gäller kostnader för lokalvård, vakt och måltid bedöms dessa vara kostnadsneutrala 
då det i detta fall har liten eller ingen betydelse alls i vilken av lokalerna som verksamheten 
bedrivs i.  
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Barnkonsekvensanalys 
Att öppethålla Hasselbackens förskola ytterligare en period innebär att inga 
överinskrivningar behöver göras och barngrupperna storlek fortsatt inte blir för stora. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Välfärdsutskottet 2020-12-09 § 98 Dnr KS 2020/15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 

 
Elisabeth Andreasson Marcus Starcke 
Sektorchef utbildning Sektorchef stödfunktioner 
 
Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 

 

 



 
 

Justerare 
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Välfärdsutskottet 

2020-12-09 

 
  

 

 

 

 

§ 98 Dnr: KS 2020/15 

 

Information om lokaler förskola/skola 

 

Beslut 

Välfärdsutskottet noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Välfärdsutskottet får information om den tekniska statusen på de äldre förskolorna i 

Stenungsund centrum och om grundskolans behov av lokaler framöver. Förvaltningen 

informerar också om hur grundskolans nuvarande lokaler kan användas för att på några års 

sikt hantera behov inom flera verksamhetsområden.  
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 
samt övergång av verksamhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun ansöker om medlemskap i 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). 
 
Kommunfullmäktige ger direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) i 
uppdrag att verka och möjliggöra för övergång av verksamheten till Räddningstjänsten 
Storgöteborg under 2022. Avstämningar ska kontinuerligt ske med medlemssamrådet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex 
medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum av vilka 
ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunalförbundet 1993. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade den 10 juni 2021 (§ 122) att lämna in 
en intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg. Även resterande 
kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Tjörn, har lämnat 
in en intresseanmälan.  
 
RSG har låtit utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i förbundet för 
Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. Utredningen är färdigställd och överlämnad 
till kommunerna.  
  
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens tidigare utredning 
Kommunstyrelsen har tidigare låtit utreda för- och nackdelar med att bedriva räddningstjänst i 
egen regi. I korthet framhöll förvaltningen följande i utredningen. Alla kommuner i Sverige 
ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ansvara för räddningstjänst inom 
kommunens geografiska område. Räddningstjänst kan organiseras i egen regi eller i 
samverkan med andra kommuner. Kapaciteten inom räddningstjänsten utgår från den lokala 
riskbild som finns i kommunen och ska säkerställa ett tillräckligt skydd för människors liv 
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och hälsa samt egendom och miljön. Det gäller såväl den operativa som den förebyggande 
förmågan.  
 
Förvaltningen bedömde att fördelarna med en egenregiverksamhet i jämförelse med andra 
alternativ är få. Riskerna finns framförallt kopplade till den sårbarhet som alla mindre 
organisationer har. Därtill kan kompetensförsörjningen bli en utmaning då större 
räddningstjänstorganisationer kan erbjuda andra tjänster, mer kompetensutveckling och 
tjänster med spetskompetensansvar.  
 
Utifrån den kravbild som finns på den kommunala räddningstjänsten idag samt strävan mot en 
mer gränsöverskridande och samarbetande räddningstjänst bedömde förvaltningen att en 
regionalisering idag kan vara ett mer naturligt steg än en decentralisering som en 
egenregiverksamhet skulle innebära.  
 
Kommunfullmäktige beslutade med anledning av utredningen att lämna in en intresseanmälan 
till Räddningstjänsten Storgöteborg. Även Tjörn och Lilla Edet har lämnat in 
intresseanmälningar.  
 
Utredning om förutsättningar för medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg 
RSG har låtit utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i förbundet för 
Stenungsunds, Tjörns och Lilla Edets kommuner. Utredningen är färdigställd och överlämnad 
till kommunerna.  
 
I utredningen beskrivs flera av de utmaningar som finns inom SBRF. Det framkommer att 
SBRF inte har fungerat som ett enhetligt förbund och att kapaciteten i organisationen är 
otillräcklig. Utredaren framhåller vidare utmaningar inom ledning och styrning, arbetsmiljö, 
ekonomi och inom utbildning och övning av den operativa förmågan. Bedömningen är att 
dessa områden måste hanteras och åtgärdas.  
 
Av utredningen framkommer att det utifrån RSG:s perspektiv finns flera fördelar med att 
utvidga förbundet med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att 
alla tre kommunerna är en del av GR (Göteborgsregionen) vars ändamål är att verka för 
samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen regionalt och nationellt. 
Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot större regioner både inom statliga 
myndigheter och kommuner och denna utveckling finns även inom organisering av 
räddningstjänst både i Sverige och i våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden, i 
kombination med ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån 
förändringar i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av nyttjandet 
av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av förbundet är rätt väg att gå 
både för RSG som organisation och för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 
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I utredningen framhålls att det redan finns en etablerad gemensam systemledning mellan RSG 
och SBRF och ett utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över 
den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Utredaren bedömer att ett 
större förbund kan öka möjligheten till fler heltidsstationer vilket innebär att 
spetsfunktioner/specialkompetenser kan spridas på fler stationer och på så sätt skapa 
möjlighet att etablera nya specialkompetenser för att kunna möta nya riskbilder. 
 
Utredaren drar slutsatsen att det finns fler fördelar än nackdelar med att utöka RSG. Det bör 
poängteras att utredningen inte är fullständig utan analyser och ytterligare detaljutredning kan 
behöva tillkomma allt eftersom en eventuell medlemsprocess fortskrider.   
 
Ansökan om medlemskap i RSG och förändrat uppdrag för direktionen för SBRF 
För att Stenungsunds kommun ska kunna bli medlemmar i RSG behöver kommunen lämna in 
en formell ansökan om medlemskap. RSG har i ett följebrev till utredningen meddelat att det 
är angeläget att Stenungsunds kommun inkommer med en formell medlemsansökan till RSG 
så att processen inte förlorar kraft och tempo. 
 
Genom att medlemskommunerna i SBRF ansöker om medlemskap i RSG förändras rollen för 
SBRF:s direktion. Rollen för direktionen blir att verka för och möjliggöra ett överlämnande 
av verksamheten till RSG. Detta överlämnande lär ske successivt. På kort sikt kommer SBRF 
att ingå avtalssamverkan med RSG för att formalisera delandet av ledningsresurser. 
Förvaltningens bedömning är att den förändrade rollen för SBRF:s direktion är principiell och 
att medlemskommunernas godkännande därför krävs. För att säkerställa medlemsinflytande 
över verksamhetsövergången bör kontinuerliga avstämningar ske med medlemssamrådet.  
 
Förvaltningen bedömer att kommunens väg till medlemskap i RSG bör hanteras i parallella 
spår. Direktionen bör hantera frågan om successiv verksamhetsövergång medan kommunerna 
separat bör hantera frågan om formellt medlemskap. Rollen för direktionen måste därmed 
anses vara begränsad till att röra frågor som arbetsgivare och integrering av de respektive 
förbundens verksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Stenungsunds kommun så uppgick kostnaden för räddningstjänst för 2020 till 689 kr/inv. 
I föreliggande utredning estimeras en kostnad för Stenungsunds kommun vid medlemskap i 
RSG om fem år till ca 638 kr/inv. I underlaget framgår att respektive kommuns nuvarande 
kostnad ska ligga till grund för avgiften under en infasningsperiod på ca 5 år. Den beslutade 
budgeten för Södra Bohusläns räddningstjänst uppgår för Stenungsunds kommun år 2022 till 
18 962 tkr. Förbundet har vid ett medlemssamråd meddelat att budgeten för 2022 behöver 
utökas med 12 500 tkr. Givet nuvarande fördelningsmodell, och att industriavtalet i 
Stenungsunds kommun har sagts upp, visar prognosen att Stenungsunds kommuns kostnad för 
2022 ska vara 25 684 tkr.  
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Förvaltningen vill framhålla att den slutliga kostnadsfördelningen inom RSG behöver 
fastställas i en reviderad förbundsordning. Precis hur kostnaderna på sikt kan komma att 
fördela sig mellan medlemskommunerna, och därmed hur kostnaden kan komma att bli för 
Stenungsunds kommun, kan därför inte anges i nuläget. Av rapporten framgår dessutom att 
det finns ett par områden som utifrån ekonomisk aspekt behöver analyseras ytterligare, 
exempelvis pensioner och fastigheter.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn, precis som alla andra medborgare i Stenungsunds kommun påverkas av 
räddningstjänsten utifrån verksamhetens uppdrag att genomföra räddningsinsatser för att 
minska skador till följd av bränder och andra olyckor. 
 
Juridiska bedömningar 
För att Stenungsunds kommun ska kunna bli medlem i Räddningstjänsten Storgöteborg 
behöver förbundsordningen för förbundet revideras. Det kräver kommunfullmäktigebeslut av 
samtliga förbundsmedlemmar.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen.  
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Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap 
för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG)”   

Härmed överlämnas ”Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG)” 

I samband med överlämnandet av utredningen idag den 22 december 2021 delges även 
utredningen till övriga kommuner inom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF). 

Utredningen delges även till SBRFs direktion och RSGs styrelse. RSG kommer också samma 
dag att offentliggöra information på RSG:s hemsida www.rsgbg.se. 

Utredningen är inte uttömmande i alla delar utan kan komma att kompletteras efterhand. 
Dock är det angeläget att Stenungsunds kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan till RSG så att processen inte förlorar kraft och tempo. RSG önskar också 
att Stenungsunds kommun inkommer med namn på en kontaktperson för att underlätta 
och påskynda den vidare processen. 
 
 
 
Lars Klevensparr                                                Carina Björkman 
förbundsdirektör                                               utvecklingschef 
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1 Inledning 

Alla kommuner ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvara 
för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. Med räddningstjänst avses de 
räddningsinsatser som kommunerna eller staten ska ansvara för vid olyckor och 
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, 
egendom och miljön. 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med 
sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum av vilka ett flertal tillkommit efter hand sedan starten av kommunal-
förbundet 1993.  

Kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund har inkommit med var sin 
intresseanmälan avseende medlemskap i RSG. De tre kommunerna har sedan    
1 januari 2017 organiserat den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett 
gemensamt kommunalförbund, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF). I samband med lämnad intresseanmälan till RSG begärde Tjörns 
kommun även utträde ur SBRF, vilket innebär att avvecklingen av 
kommunalförbundet SBRF är påbörjad. 

Förbundsdirektör Lars Klevensparr har av RSG:s förbundsstyrelse fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i RSG för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund och har utsett Utvecklingschef 
Carina Björkman som ansvarig för utredningsuppdraget. Utredningsuppdraget 
ska bedöma förutsättningarna för ett medlemskap i RSG för Lilla Edets, Tjörns 
och Stenungsunds kommun. Utredningen påbörjades i januari 2021 avseende 
Tjörn och Lilla Edet och utökades med Stenungsund vid halvårsskiftet samt 
färdigställdes i sin helhet i december 2021. 

Innehållet i utredningen grundas på uppgifter från intervjuer och 
dokumentation från berörda kommuner, SBRF och RSG om inte annan källa 
anges. Vid behov av att komplettera uppgifterna i utredningen med fristående 
kommentarer utifrån iakttagelser och reflektioner samt i vissa lägen även en 
jämförelse utifrån ett RSG-perspektiv har detta gjorts i slutet av berörda kapitel. 
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2 Organisation 

 SBRF:s politiska organisation  
SBRF är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av 6 
ledamöter och 6 ersättare där var och en av de tre förbundsmedlemmarna utser 
2 ledamöter och 2 ersättare. Direktionen väljer för varje mandatperiod (4 år) 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten 
roterar mellan medlemskommunerna varje mandatperiod och innehas under 
pågående mandatperiod av Stenungsunds kommun. Medlemmarnas 
framställning till förbundet sker genom medlemssamrådet. 

 SBRF:s förvaltningsorganisation 

Vid halvårsskiftet 2021 var det 155 anställda i förbundet. Av dessa är 63 
personer anställda enligt AB1 (Allmänna bestämmelser) och 92 personer är 
anställda på RiB2-avtalet.  

 
Figur 1. Organisation SBRF 3  

 
1 AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor, 
https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html 
2 RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap. Personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för 
beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en 
huvudanställning hos en annan arbetsgivare. (www.skr.se, 2021) 
3 SBRF:s organisation: https://sbrf.se/organisationen-sbrf/ (Hämtad oktober 2021)  
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Förbundets ledning består av Förbundsdirektör och Räddningschef som tillika 
är operativ chef. Den operativa chefen har till sin hjälp tre områdeschefer och en 
industrisamordnare. Områdescheferna är ansvariga för den operativa 
verksamheten inom varsitt geografiska område och industrisamordnaren är 
ansvarig för industristyrkan som är stationerad i Stenungsund.  

Sedan maj 2021 har RSG stöttat organisationen genom att tillhandahålla 
resurser för att SBRF ska kunna bemanna de fyra chefsfunktionerna, 
Förbundsdirektör, Bitr. förbundsdirektör, som är en nyskapad befattning, 
Räddningschef/operativ chef samt områdeschef Stenungsund. 

Den förebyggande avdelningen leds av en chef som tillika är brandingenjör och 
som till sin hjälp har en brandingenjör och tre brandinspektörer.  

Utvecklingsstrateg är ett stöd till ledningen bland annat inom områdena höjd 
beredskap, fastighetsfrågor och upphandlingar. Resurs från Stenungsunds 
kommun hjälper till med upphandlingar till en kostnad motsvarande 0,15 
årsarbetare.   

Det finns även en nyinrättad handläggartjänst med samordningsansvar för 
fordon 50% samt ansvar för utbildning och övning av ledningsfunktionerna 
IL/CSR4 50% som saknas i organisationsbilden. (Figur 1) 

Funktionen olycksutredare saknas i organisationen och har köpts in vid vissa 
större olycksutredningar av närliggande räddningstjänster, exempelvis RSG. 

Det administrativa stödet består av två administratörstjänster och en 
kommunikatörstjänst. Sekreterartjänst köps från Tjörns kommun för 
förberedelser, sekreterarfunktion och efterarbete i samband med Direktionens 
möten motsvarande en tidsåtgång på ca 110 tim/år. 

Vid SBRF:s bildande identifierades behov av en 50%-tjänst inom ekonomi och 
en 40%-tjänst inom HR. Ekonomi resurs köps in från Stenungsunds kommun 
och inledningsvis köptes även HR resurs in från Stenungsunds kommun men på 
grund av hög personalomsättning så övergick det till inköp av extern HR-
konsult istället. Efter direktionsbeslut utökades den 40% HR-tjänsten till 100% 
våren 2019 och den ökade kostnaden skulle hanteras inom SBRF:s befintliga 
budgetram. I dagsläget är HR-tjänsten tillsatt med en tillfällig anställning på 
100% som sträcker sig fram till och med oktober 2022. 

Stöd- och servicetjänster såsom fakturahantering, IT, löneadministration, 
växel/telefoni hanteras via avtal med SOLTAK AB som är ett bolag som ägs 
gemensamt av kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv 

 
4 IL - insatsledare och CSR - chefs- och stabsresurs är roller i det operativa ledningssystemet, Västra Räddningsregionen, 
VRR. 
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och Öckerö. Fakturering av tjänsterna går dels via Stenungsunds kommun och 
dels direkt på SBRF till en kostnad som motsvarar 0,8 årsarbetare. 

Den operativa personalen består av styrkeledare, brandman heltid och 
brandman RiB och är fördelade på fyra brandstationer, Stenungsund, Lilla Edet, 
Kållekärr och Skärhamn enligt (Tabell 1)  

Tabell 1. Antalet anställda per stationsområde 2021-09-21 

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet 2021/2022 att starta 
en egen industribrandkår med namnet IRIS (Industrins Räddningstjänst I 
Stenungsund). RiB-personalen som idag ingår i Stenungsunds industristyrka 
enligt (Tabell 1) övergår till den nystartade Industribrandkåren, IRIS, i samband 
med att samarbets- och samverkansavtalet mellan SBRF och Industrin i 
Stenungsund upphör vid årsskiftet. Det pågår förhandlingar mellan SBRF och 
IRIS rörande lokaler och övriga behov.  

 Kommentar – Organisation 

 Stenungsund 
kommunstyrka 

Stenungsund 
industristyrka 

Lilla Edet Kållekärr Skärhamn 

Styrkeledare heltid 4  4 4  

Styrkeledare RiB  12    

Brandman heltid 16  11 10  

Brandman RiB 20 20 10 13 13 

Totalt per station 40 32 25 27 13 

SBRF:s organisation innehåller väldigt få egna resurser inom området 
verksamhetsstöd exempelvis, HR, IT, ekonomi och upphandling.  

Det saknas olycksutredarkompetens i förbundet vilket för med sig att få 
olycksutredningar genomförs. Systematiken att följa upp och lära av 
insatser saknas.   

Det finns heller inga operativa ledningstjänster såsom IL utan IL-
funktionen hanteras i kombination med en grundbefattning som en ren 
beredskapstjänst. 
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3 Riskbild 

 Lilla Edets kommun 
Lilla Edets kommun ligger i Västra Götaland och gränsar till kommunerna 
Trollhättan, Ale, Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Vänersborg. (Figur 2) 

De fem största tätorterna är Lilla Edet (cirka 40 % av invånarna), Lödöse, Göta, 
Nygård och Hjärtum. I centralorten Lilla Edet ligger kommunens brandstation 
bemannad med heltids- och RiB-personal. 

 
Figur 2. Brandstationer och tätorter i Lilla Edets kommun. 

Lilla Edets kommun har drygt 14 000 invånare och en landareal på cirka 320 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med 7 % fram till 2030 och med 
drygt 19 % fram till 2050. (SCB, 2021)5. I tätorten Lödöse förväntas 
befolkningen växa ännu kraftigare, 60 %, de närmsta 10 åren6. 

Kommunen är till stor del en landsbygdskommun och det finns också större 
sammanhängande skogsarealer med risk för stora skogsbränder. Kommunen 
delas av Göta Älv och risken för ras och skred i Götaälvdalen är hög. Inom 
kommunen finns också omfattande väg- och järnvägstrafik, framförallt E45:an 

 
5 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
6 TTELA, 2021. Då blir Lödöse större än Lilla Edet. https://www.ttela.se/ [hämtad november 2021] 
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och Norge-Vänerbanan. Yrkessjöfart förekommer på Göta Älv via sluss i Lilla 
Edet samt till och från hamnanläggningar. Centralt i kommunen finns Essity 
Hygiene and Health AB, som är kommunens största industriverksamhet, tillika 
Sevesoanläggning7 och därmed också farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 
Inom kommunen finns ytterligare 5 anläggningar som klassas som farlig 
verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO. 

 Tjörns kommun 
Tjörns kommun ligger i Västra Götaland och omfattar ön Tjörn samt mer än       
1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är 
obebodda. Kommunen gränsar till Kungälv, Stenungsund och Orust. Kommunen 
skiljs från fastlandet av Hakefjorden och Askeröfjorden och från ön Orust av 
Stigfjorden. (Figur 3). Skärhamn är kommunens centralort och dess största 
tätort, men invånarna är bosatta på spridda platser inom kommunen, 
framförallt längsmed kusten. I Skärhamn ligger en brandstation bemannad med 
RiB-personal och i Kållekärr ligger en brandstation bemannad med heltids- och 
RiB-personal. 

 
Figur 3. Brandstationer och tätorter i Tjörns kommun. 

 
7 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor 
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Tjörns kommun har drygt 16 000 invånare och en landareal på cirka 170 km2. 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med drygt 3 % fram till 2030 och 
nästan 9 % fram till 2050. (SCB, 2021)8. 

Tjörn är en utpräglad turistkommun som sommartid i stort sett fördubblar sin 
befolkning. Vattennära aktiviteter och verksamheter, såsom båttrafik, 
gästhamnsverksamhet, lek, bad och fiske innebär att risken för 
drunkningsolyckor ökar. Bebyggelsen på Tjörn utgörs framförallt av 
villabebyggelse. I äldre samhällen längsmed kusten finns ofta inslag av mycket 
tät och brandfarlig bebyggelse. De verksamheter som finns som innebär 
särskilda risker är bland annat en djuphamn med frekventa anlöp av mycket 
stora fartyg, flertalet magasin och lager som innehåller mycket höga 
brandbelastningar, samt två verksamheter klassade som farlig verksamhet 
enligt 2 kap 4 § LSO. Kommunen har broförbindelser till Stenungsund via 
Tjörnbron över Askeröfjorden och till Orust via Skåpesundsbron (länsväg 160). 
Mängden oljetransporter samt den totala trafikintensiteten genom Västerhavet 
förväntas att öka, med ökad risk för olyckor med oljeutsläpp som följd. (SBRF, 
2018)9 

 Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun ligger i Västra Götaland, vid Skagerrak innanför öarna 
Orust och Tjörn. Kommunen gränsar även till Lilla Edet, Kungälv samt 
Uddevalla. (Figur 4) 

Centralort är Stenungsund med cirka 50 % av invånarna. Övriga större tätorter 
är Stora Höga, Jörlanda, Ödsmål, Ucklum och Timmervik. I centralorten 
Stenungsund ligger kommunens brandstation bemannad med heltids- och RiB-
personal. 

 
8 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
9 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 4. Brandstationer och tätorter i Stenungsunds kommun. 

Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och en landareal på cirka 250 
km2. Befolkningsprognosen visar på en ökning med cirka 5 % fram till 2030 och 
med 13 % fram till 2050. (SCB, 2021)10. 

I Stenungsunds kommun finns ett antal stora petrokemiska industrier med 
komplicerade riskbilder. Inom kommunens område finns det nio anläggningar 
som lyder under 2 kap 4 § LSO. Dessa anläggningar är Nouryon (petrokemi), 
Perstorp Oxo (petrokemi), Borealis Kracker (petrokemi), Borealis Polyeten 
(petrokemi), Inovyn (petrokemi), Vattenfall Kraftverk, AGA Gas, Primagaz 
(gasolhantering) samt NCC Gategård. De sju förstnämnda är även 
Sevesoklassade11 i den högre nivån. I nord-sydlig riktning korsas kommunen av 
E6 och järnvägen Bohusbanan, med stopp i Stora Höga, Stenungsund och 
Svenshögen. På E6 och Bohusbanan transporteras stora mängder farligt gods. I 
fyra hamnar för godstrafik lastas och lossas stora mängder farligt gods som 
sedan fraktas på havet eller i omfattande rörledningssystem. I väster finns en 
broförbindelse med ön Tjörn och en färjeförbindelse med ön Orust. I kommunen 
finns även stora skogsarealer i svårframkomlig terräng. (SBRF, 2018)12 

 
10 Statistikmyndigheten (SCB), 2021. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se [Hämtad oktober 2021] 
11 Verksamhet som omfattas av skyldigheter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
12 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10. 
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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4 Räddningsuppdrag  

 Lilla Edets kommun 
Det inträffar omkring 230 händelser per år (medel 2016–2020)13 som 
föranleder ett räddningsuppdrag i Lilla Edets kommun. Det innebär i snitt 17 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 5). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 5. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Lilla Edets kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)13 

 

Drygt 53 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 120 
olyckor och tillbud per år och 8,9 per 1 000 invånare, vilket är drygt 50 % högre 
än det nationella snittet och 85 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad14. (Figur 6)  

 
13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
14 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 6. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)13 

Nästan 35 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA15-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 7) 

 
Figur 7. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Lilla Edets kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)16 

 
15 IVPA – I väntan på ambulans 
16 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202017 inträffar 0,8 utvecklade 
bränder18 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Lilla Edets 
kommun, vilket är 60 % högre än det nationella snittet på 0,5. 

 

 Tjörns kommun 
Det inträffar drygt 200 händelser per år (medel 2016–2020)19 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Tjörns kommun. Det innebär i snitt 14,5 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 8). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 8. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Tjörns kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)19 

Ungefär hälften av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, 
exempelvis bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär 
ungefär 100 olyckor och tillbud per år och 6,8 per 1 000 invånare, vilket är 17 % 
högre än det nationella snittet och drygt 40 % högre än övriga kommuner inom 
kategorin Pendlingskommun nära mindre tätort20. (Figur 9) 

 
17 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
18 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
20 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 9. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)19  

 

Drygt 30 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Cirka 20 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 10) 

  
Figur 10. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Tjörns kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)21 

 
21 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202022 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder23 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Tjörns kommun, 
vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Stenungsunds kommun 
Det inträffar drygt 360 händelser per år (medel 2016–2020)24 som föranleder 
ett räddningsuppdrag i Stenungsunds kommun. Det innebär i snitt 14 
räddningsuppdrag per 1 000 invånare (Figur 11). Det nationella medelvärdet 
ligger på 12,5 räddningsuppdrag per 1 000 invånare.  

 

 
Figur 11. Räddningsuppdrag per 1 000 invånare och år, Stenungsunds kommun,  
2016–2020. (MSB, 2021)24 

 

Cirka 50 % av räddningsuppdragen utgörs av olyckor och tillbud, exempelvis 
bränder, trafikolyckor och utsläpp av farligt ämne. Detta innebär ungefär 160 
olyckor och tillbud per år och 7 per 1 000 invånare, vilket är nästan 20 % högre 
än det nationella snittet och 40 % högre än övriga kommuner inom kategorin 
Pendlingskommun nära storstad25. (Figur 12)  

 
22 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
23 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 
24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se 
[Hämtad oktober 2021] 
25 Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommungruppsindelning. Indelning i nio olika grupper utifrån bland annat 
kommunens befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
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Figur 12. Räddningsuppdrag av typen Olyckor och tillbud per 1 000 invånare.  
Medelvärde 2016–2020. (MSB, 2021)24 

 
40 % av uppdragen är händelser utan risk för skada, som exempelvis 
Automatlarm utan brandtillbud och falsklarm. Drygt 10 % av 
räddningsuppdragen är Sjukvårdsuppdrag och annat uppdrag. Till denna 
kategori hör exempelvis akuta sjukvårdslarm (IVPA-uppdrag) och hjälp till 
ambulans eller polis. (Figur 13) 

 
Figur 13. Andel räddningsuppdrag per händelsetyp, Stenungsunds kommun.  
Medel 2016–2020. (MSB, 2021)26 

 
26 MSB, 2021. IDA – statistik- och analysverktyg. http://ida.msb.se [Hämtad oktober 2021] 
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Enligt Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 202027 inträffar 0,3 utvecklade 
bränder28 i byggnad per 1 000 invånare (median 2017–2019) i Stenungsunds 
kommun, vilket är lägre än det nationella snittet på 0,5. 

 Kommentar – Räddningsuppdrag 

5 Handlingsprogram 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommuner, eller av 
kommuner bildade kommunalförbund, skyldiga att ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. SBRF 
har ett handlingsprogram som är fastställt av förbundsdirektionen och som gäller 
från 2018-04-10. Nuvarande handlingsprogram är baserat på en äldre riskanalys 
som genomfördes ett par år innan förbundet bildades. 

Handlingsprogrammet behöver revideras senast 1 januari 2022 med anledning 
av de lagändringar i LSO som trädde i kraft 1 januari 2021 samt föreskrifter och 
allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram.  

Avsikten med förändringarna i LSO är att öka styrningen för ett tillfredställande 
och mer likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Kommunerna ska på ett 
tydligare och mer jämförbart sätt redogöra för vilken räddningstjänstförmåga 
de har att hantera de risker för olyckor som finns i kommunen.  

 
27 SKR, 2021. Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2020. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
28 Med utvecklad brand avses sådana räddningsinsatser där det fortfarande brinner när räddningstjänsten anländer 
eller där branden spridit sig utanför startföremålet. 

Alla tre kommunerna har betydligt fler räddningsuppdrag av typen 
olyckor och tillbud relaterat till folkmängd jämfört med likartade 
kommuner enligt SKR:s kommunindelning, jämfört med Sverige som 
helhet och jämfört med RSG. Lilla Edets kommun utmärker sig mest i 
statistiken. 
 
Lilla Edets kommun ligger också 60% högre än nationella snittet avseende 
antalet utvecklade bränder i byggnad relaterat till folkmängd.  
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6 Förebyggande verksamhet 

Förebyggandeavdelningen i SBRF består av 5 personer, chef/brandingenjör, 
brandingenjör och tre brandinspektörer. Tjänsterna chef och brandingenjör är 
placerade i Stenungsund och brandinspektörerna är placerade i Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund. Förebyggandeavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är 
information och rådgivning om brandskydd, tillsyn LSO/LBE, tillståndsgivning 
LBE, plan- och byggprocessen samt planering av externutbildning som sedan i 
huvudsak utförs av operativ personal. 

 Tillsyn LSO och LBE 
Tillsyn utövas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Inriktningen för 
tillsynsverksamheten anges årligen i en tillsynsplan.  

Inriktningen för tillsynsplanen på SBRF har varit att 

 de objekt som omfattas av kravet på en skriftlig redogörelse för 
brandskyddet ska besökas med 1-4 års mellanrum beroende på till 
exempel personintensitet, verksamhet, byggnadskonstruktion och status 
på det systematiska brandskyddet (SBA). Inom SBRF finns det ca 250 
verksamheter som omfattats av skriftlig redogörelse och fördelningen 
per kommun är Stenungsund 120, Tjörn 70 och Lilla Edet 60.  

 
 de verksamheter som har tillståndspliktig mängd brandfarlig eller 

explosiv vara ska besökas vart annat eller vart fjärde år. Totalt är det ca 
170 verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder brandfarliga 
eller explosiva varor och fördelningen per kommun är 81 i Stenungsund, 
49 på Tjörn och 40 i Lilla Edet.  

 
 verksamheter som omfattas av skyldigheter vid farlig verksamhet enligt 

2 kap 4 § LSO, ska tillsynas minst vart fjärde år. Inom förbundet finns 17 
anläggningar (Tabell 2) som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 
§ LSO. Vid tillsynen kontrolleras bland annat att de har analyserat 
riskerna för sådana olyckor som kan orsaka allvarliga skador på 
människor eller miljön, och i skälig omfattning håller eller bekostar 
beredskap med personal och egendom och i övrigt vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Räddningstjänstens 
kontroll och påverkan av hur de uppfyller dessa krav sker delvis 
kontinuerligt i det regelbundna samarbetet med industrierna och vid 
granskande av säkerhetsrapporter, tillstånd enligt miljöbalken, PBL-
frågor, samt vid gemensamma tillsyner med andra myndigheter.  
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Stenungsund Tjörn Lilla Edet 
AGA Gas Panda fyrverkerier Essity Hygiene and Health 
Borealis Polyeten NCC Wallhamn Sjöfartsverkets sluss 
Borealis Kracker  Vattenfalls kraftverksdamm 
Nouryon  Skanska Terås 
INOVYN  Dammanläggning Stendammen 
Perstorp  Dammanläggning Ryrsjön 
Primagaz   
Vattenfall kraftverk   
NCC Gategård   

Tabell 2. Anläggningar inom SBRF som klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO  

För år 2021 var planeringen 116 tillsyner men tillsynsverksamheten har påverkats 
kraftigt av pandemin. Från hösten 2020 infördes strikta mötesrestriktioner inom 
SBRF för att minimera risken för smittspridning av Covid-19, vilket har lett till 
att tillsynsverksamheten i stort avstannat under 2021. Under 2020 utfördes ett 
lägre antal tillsyner jämfört med ett ”normalår” som brukar vara ca 80 tillsyner. 

Tillsyner - SBRF 
 

2020 2019 

LSO 28 56 

LSO-LBE 2 7 

LBE 6 10 

Totalt 36 73 
Tabell 3. Antalet genomförda tillsyner 2020 och 2019 

 Tillstånd LBE 
SBRF utfärdar tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara på 
delegation av förbundets direktion.  
 

Tillstånd LBE - SBRF 
 2020 2019 

Brandfarlig vara 22 20 

Explosiv vara 7 9 

Totalt 29 29 
Tabell 4. Antalet utfärdade tillstånd 2020 och 2019 
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 Remisshantering 
Det finns ett samarbete med kommunernas plan- och bygglovsavdelningar via   
regelbundna möten där bygglovsärenden granskas och vid behov lämnas även 
skriftliga yttranden. Under 2020 har 53 bygglovsärenden och 11 
detaljplansärenden skickats till förbundet på remiss. Under 2019 hanterades 
remisser på 74 bygglovsärenden och 5 detaljplansärenden. 

I rollen som bland annat remissinstans åt polismyndigheten gällande offentliga 
arrangemang, mark- och miljödomstolen i tillståndsärenden, samt 
serveringstillstånd har 33 remisser hanterats av SBRF under 2020 vilket var 
något mindre än normalt på grund av pandemin. Under 2019 hanterades 61 
remisser. 

När det gäller serveringstillstånd så utfärdar Lilla Edets kommun det själva 
medan Stenungsunds och Tjörns kommun anlitar Göteborgs Stad, 
tillståndsenheten. 

 Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll bedrivs inom SBRF:s 
medlemskommuner på entreprenad. SBRF följer upp och ansvarar för att 
rengöring och brandskyddskontroll bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning 
och förskrifter. SBRF har ca 17 000 objekt som omfattas av brandskyddskontroll 
enligt 3 kap 4 § LSO. Förebyggandeavdelningen ansvarar för kontakt med 
sotningsentreprenörerna och uppföljning/kontroll av deras uppdrag och 
verksamhet.  

Förbundet utfärdar även tillstånd till fastighetsägare som ansökt att själva få 
utföra rengöring på sin egen fastighet, alternativt låter annan behörig sotare 
utföra rengöring på sin fastighet. Under 2020 och 2019 utfärdades 12 
respektive 13 tillstånd.  

SBRF har under 2021 slutfört  ny upphandling av entreprenör för att utföra 
sotning och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Det som skiljer mot 
tidigare upphandlingar är att sotningsmomentet ska utföras underifrån (sk 
stavsotning) där så är möjligt. I upphandlingen fanns en färdig taxekonstruktion 
där anbudsgivarna fick ange sitt timpris för sotning (rengöring) respektive 
brandskyddskontroll. Taxekonstruktionen följer rekommendationen från SKR.29 
Taxan justeras årligen med sotningsindex som förhandlas fram av de centrala 
parterna, SKR och Skorstensfejarmästarnas riksförbund.  

 
29 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2021. Underlag för upphandling av sotningsverksamhet. 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/skyddmotolyckorraddningstjanst/brandskyddsk
ontrollsotning.338.html 
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 Information och extern utbildning 
SBRF utbildar medlemskommunernas anställda i brandkunskap och hjärt- och 
lungräddning. Under de senaste åren har dessa utbildningsinsatser minskat på 
grund av en lägre bokningsgrad, troligtvis som en följd av kommunernas 
försämrade ekonomi. 

SBRF utbildar även medlemskommunernas skolelever med start i förskoleklass 
och med fortsättning i årskurs 2, 5 och 8.  

Antalet utbildningsinsatser 2020 påverkades av Corona restriktioner. 

SBRF 2020 2019 

Totalt antal som informerats/utbildats 1197 8278 

Deltagare på Brandkunskap-utbildning 103 359 

Deltagare på HLR-utbildning 121 238 

Informationstillfällen allmänhet 7 62 
Tabell 5. Informationsinsatser och extern utbildning inom SBRF under 2020 och 2019 

 Automatlarm 
SBRF har avtal med anläggningsägare för hantering av automatlarm. Idag finns 
det ca 230 anslutningar och intäkten består av årsavgifter och obefogade larm 
och är på ca 2 mkr per år där årsavgiften står för ca 0,5 mkr.  

 Kommentar – Förebyggande verksamhet 

Den förebyggande verksamheten har påverkats mycket av pandemin och 
väldigt få tillsyner har genomförts det senaste året. Bedömningen är att 
det finns resurser för den löpande verksamheten men det saknas resurser 
för utvecklingsarbete såsom exempelvis förändrat arbetssätt för ökad 
rättssäkerhet och riskanalysarbete kopplat till handlingsprogram.  

Brandskyddskontrollerna utförs via entreprenör till skillnad mot RSG som 
har det i egen regi. 
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7 Operativ verksamhet 

Inom SBRF finns fyra brandstationer som är placerade i Lilla Edet och 
Stenungsund samt på Tjörn i Kållekärr och Skärhamn samt fyra räddningsvärn. 
(Figur 14, Figur 15) visar invånarantal och landyta per brandstation och 
kommun med RSG som jämförelse. 

 

 
Figur 14. Invånare per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom SBRF samt RSG 

 

 
Figur 15. Kvadratkilometer landyta per brandstation (heltid och RiB) per kommun inom  
SBRF samt RSG 

 

 

 Systemledning 
SBRF har sedan 2019 ett avtal med RSG avseende larmning och övergripande 
ledning. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem, Västra 
Räddningsregionen, med RSG som driftsansvarig.  
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 Operativ beredskap 
Den operativa beredskapen är enligt (Tabell 6) 

 Ledning Heltid 
Stl/bm 

RiB Stl/bm Värn-personal Kommentar 

Förbundet 1 CSR 
1 IL 

    

Tjörn - 
Kållekärr 

 1 + 2   90s 0 + 2   6min Härön ca 10   

Tjörn -
Skärhamn 

  
0 + 2   6 min 
 

Åstol ca 21 inkl. 
Resurs Räddning 
Klädesholmen ca 9  
Dyrön ca 9  
 

Värnen på Dyrön och 
Åstol har IVPA. 
Resurs Räddning på 
Åstol är frivilliga 
med kompetens och 
utbildning att 
hantera IVPA-larm 

Lilla Edet  

1 + 2   90s 
0 + 2   6 min 
/dagtid 
 

0 + 2   6min 
/kväll, natt, helg 

 

2 brandmän heltid 
på dagtid med 6 min 
anspänningstid har 
finansierats genom 
avtalet med Essity 
som är uppsagt per 
oktober-21 
 

Stenungsund 
Kommunstyrka 

 
1 + 3 +1 skick   
90s 

0 + 2   5min (1K) 
0 + 2   8min (2K) 
 

 

1 person i utökad 
grundbemanning/ 
lag för skick inom 
hela förbundet. 
2K-styrkan 
finansieras i 
dagsläget av SBRF 
till 25% resterande 
del finansieras av 
Industrin 
 

Stenungsund 
Industristyrka 

  
1 + 1 + 4   5 min 
 

 

Övergår till den 
nybildade 
industribrandkåren, 
IRIS, vid årsskiftet 

Tabell 6. Operativ beredskap, SBRF 

Insatsledare (IL) är ingen egen befattning inom SBRF utan en funktion som 
kombineras med en grundbefattning. Det betyder att funktionen Insatsledare är 
en ren beredskapstjänst och detsamma gäller för funktionen Chefs- och 
stabsresurs (CSR). 
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Styrkeledare (stl) och brandmän (bm) på heltiden arbetar alltid dygnspass, ca 7 
dygnspass/månad. Personalplanering utifrån ett förbundsperspektiv är ett 
utvecklingsområde för trots att förbundet har funnits sedan 2017 så har 
personalplaneringen mest skett inom varje stationsområde och inte 
förbundsövergripande.   

Den operativa beredskapen i Lilla Edet stämmer inte överens med aktuellt 
handlingsprogram vilket också framgår av Länsstyrelsens krav på SBRF som 
påpekar att den operativa beredskapen ska upprätthållas i den numerär som 
anges i handlingsprogrammet. Enligt handlingsprogrammet så ska styrkan i 
Lilla Edet vara 1+5 med en anspänningstid på 6 min men är i dagsläget 1+2 på 
90s och 0+2 på 6min. SBRF:s motivering till den minskade bemanningen är att 
responstiden har minskat då man delvis infört heltidstjänster.  

Brandman dagtid i Lilla Edet med en anspänningstid på 6 min är stationerad på 
företaget Essity Hygiene and Health AB för att arbeta med brand- och 
olycksförebyggande arbete enligt ett avtal som är uppsagt per oktober-21.  

Petrokemiföretagen i Stenungsund kommer från årsskiftet att starta en egen 
industribrandkår med den industristyrka som idag tillhör SBRF. När det gäller 
kommunstyrkan ”2K” som finansieras av både SBRF och Industrin är 
inriktningen att den fortsatt ska vara en kommunstyrka.  

 

 Utbildning och övning  
Utbildning och övning av ledningsfunktioner och brandmän har varit bristfällig 
inom SBRF då det saknats struktur och förmågebeskrivningar för att kunna 
planera och genomföra relevanta utbildningar och övningar.  
 
Under 2021 tillsattes en tjänst för samordning av utbildning och övning för 
ledningsfunktionerna. SBRF har även startat upp ett arbete under hösten 2021 
för att möjliggöra uppföljning av skall-kravs övningar på personnivå via 
personalmodulen i Daedalos. Funktionaliteten har funnits i systemet men inte 
använts tidigare så nuvarande uppföljning är bristfällig.  
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 Fordon 
(Tabell 7) innehåller en förteckning av fordon som ägs av SBRF, några av de 
mindre fordonen är på leasingavtal.  

Stenungsund 
 

Tjörn Lilla Edet 

Släck- och räddningsbil -09 
(Allhjulsdriven 4x4) 

Släck- och räddningsbil -10 Släck- och räddningsbil -21 

Släckbil-reservfordon -04 
 

Tankbil med pump -20 Lastväxlare med tank -21 

Höjdfordon, hävare 32m -03 
 

Lastväxlare med tank -07 Toyota Pickup -11  
Transporter, övning,  

Lastväxlare med pump -05 
 

2st VW Pickup -09 
Båtlarm, övning och på Dyrön 

VW Caddy -09 
Transporter, övning 

Lastväxlare med tank -06 
 

VW Caddy -14 
Transporter, övning 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

Mindre insatsfordon -10 
 

4st ATV (Fyrhjulingar)  
Skärhamn, Åstol, Klädesholmen, 
Härön 

 

VW Pickup -07 
Transporter, övning, båtlarm 

2st personbilar 
Tillsyn, möten 

 

VW Caddy -14 
Transporter, extern utbildning 

Räddningsbåt Pioneer på trailer  

Lätt lastbil, VW Skåp -15 
Transporter 

  

2st ledningsfordon (IL, CSR)   

3st personbilar 
Reserv IL, övning, tillsyn, möten 

  

Tabell 7. Fordon SBRF per augusti-21 

Utöver de fordon som redovisas i (Tabell 7) så finns det även småbåtar, 
båttrailers, släpvagnar, släpsprutor och redskapsvagnar utplacerade på 
brandstationerna. 

Dessutom så finns det en industrisläckbil, tankbil skum och två ledningsbilar 
som i dagsläget ägs av SBRF via leasingavtal men som övertas av 
Industribrandkåren vid avtalets upphörande vid årsskiftet 2021/2022.  

Sedan ett och ett halvt år tillbaka finns det serviceavtal på de tunga fordonen 
inom förbundet. Service och underhåll sköts av lokala verkstäder gällande 
chassi och för påbyggnaden så anlitar man Floby Rescue, Sala Brand och Bronto. 
Service och underhåll på lätta fordon sköts av lokala firmor. 
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Inom förbundet finns en funktion som ansvarar för samordningen av 
fordonsområdet och som arbetar tillsammans med utsedda fordonsansvariga på 
stationsområdena Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. 

 

7.4.1 Fordon Lilla Edet 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 
De tunga räddningsfordonen, räddningsenhet och lastväxlare med tank är från 
2021. 

Räddningsenheten har skärsläckare, förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det 
finns skum, 100 liter, inget tillsatsmedel. Fordonen är likvärdigt utrustade som 
RSG med olika släckverktyg och full uppsättning med hydraulverktyg av samma 
fabrikat som RSG använder vid trafikolycka. 

På stationen finns också en gummibåt för vattenlivräddning, i bland annat Göta 
Älv, som inte är anpassad för den sortens vatten och uppdrag. Nyinvestering är 
stoppad i väntan på utredning av behovet. 

Det finns även en ATV (fyrhjuling) på kärra (ej registrerad) av äldre modell som 
man fått av Banverket för tunnellivräddning. Kärran är anpassad för att kunna 
hängas efter ATV:n.  

På stationsområdet finns också en välutrustad och mycket funktionell 
skogsbrandscontainer. 

 

7.4.2 Fordon Tjörn 

Sjöräddningen finns i Skärhamn och används som transportör vid händelser i 
skärgården där det inte finns landförbindelse men det finns inget avtal med 
sjöräddningen.  

Färjan till Åstol och Dyrön kan larmas och körs då till Rönnängs brygga för 
transport av manskap, fordon (pickup) och materiel.  

Kållekärrs brandstation: 
Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup.  

Räddningsenheten är från 2010 och rullar ca 1200 mil/år och lastväxlare från 
2007 som går ca 300 mil/år men förmodligen är antalet drifttimmar på 
fordonen fler än mil på väg. Räddningsenheten är välutrustad med 
ändamålsenligt materiel för sitt uppdrag. 

På stationen i Kållekärr finns även en funktionsanpassad båt med trailer.  
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Skärhamns brandstation:  
Här finns en ny tankbil från 2020 och en pickup. Tankbilen som har en kapacitet 
på 7000 liter vatten är utrustad med relativt mycket utrustning för att vara 
tankbil. 

 

7.4.3 Fordon Stenungsund 

Fordonen är av samma typ som finns i övriga Sverige, räddningsenhet, 
lastväxlare med vattentank och pickup. 

De tunga räddningsfordonen är från 2003 till 2010 och rullar 400-800 mil per 
år. Fordonen har väldigt få mil på väg men förmodligen desto fler drifttimmar. 
Skicket på fordonen är bra trots åldern. 

Räddningsenheten är inte likvärdigt utrustad som RSG gällande släckverktyg, 
den har förhöjt lågtryck och lågtryckssystem. Det finns full uppsättning med 
hydraulverktyg av samma fabrikat som RSG använder vid trafikolycka och 
likvärdig utrustning som RSG avseende brandmateriel. Det finns även 
beslutsstöd i räddningsenheten. 

Hävaren är av fabrikat Bronto, inköpt begagnad och har renoverats under 2021. 
En av lastväxlarna är också begagnad och har gått över 100 000 mil. 

Nytt ledningsfordon som levererats av samma leverantör som levererat RSG:s 
ledningsfordon och med snarlik utrustning. 

Det finns även en gummibåt som inte är anpassad för uppdraget men 
nyinvestering är stoppad i väntan på utredning av behovet. 

 

 Andningsskydd och radio för rökdykning  

SBRF har dubbelflaskor vid användning av andningsskydd. Bärställ, regulator, 
mask och ventil är Interspiros produkter incurve och inspire.  

SBRF använder en EX klassad Motorola och spirocom (talgarnityr) vid 
rökdykning. 
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 Kommentar – Operativ verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBRF fungerar inte som en organisation utan består i praktiken av tre 
kommuner som samarbetar inom ramen för ett kommunalförbund.  

Detta påverkar resursplaneringen inom den operativa verksamheten 
negativt och det har saknats en förbundsövergripande planering av 
personal. Den bristande strukturen avseende planering återfinns även 
inom utbildning och övning där det idag finns kompetensbrister och 
oklara förmågenivåer. 

Det finns skillnader mellan RSG och SBRF när det gäller beredskaps-
bemanning. På RSG är det på heltiden 1+4 eller 1+6 och separata RiB-
styrkor. SBRF har på heltiden 1+2 eller 1+3 och kompletterar heltids-
styrkorna med RiB.  

Förändringen från rena RiB-styrkor till heltid/RiB-styrkor har delvis 
varit framtvingad på grund av rekryteringsproblem för RiB men också 
av en vilja att höja nivån gällande kompetens och förmåga. På grund av 
den bristande övnings- och utbildningsverksamheten av operativ 
personal så har detta ännu inte uppnåtts.  
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8 Operativ förmåga 

 Insatsförmåga enligt handlingsprogram 
 

(Tabell 8) visar SBRF:s insatsförmåga enligt handlingsprogrammet30 

Tabell 8. Insatsförmåga enligt SBRF:s handlingsprogram30. Grönt= Ja, Rött= Nej 

 

 
30 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 

Typinsats Stenungsund Tjörn Lilla 
Edet 

Samverkan 
internt 

Samverkan 
externt 

Lägenhetsbrand med rökdykning      
Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med maskinstege 

     

Lägenhetsbrand med samtidig 
rökdykning och utvändig livräddning 
med bärbar stege 

     

Bränder med lång inträngningsväg 
(>25m) 

     

I väntan på ambulans (IVPA)      
Akut omhändertagande av fastklämd vid 
trafikolycka 

     

Losstagning av fastklämd vid trafikolycka      
Losstagning av fastklämd tunga fordon      
Ytlivräddning      
Kemdykarinsats Nivå 3 Nivå 1 Nivå 1   
Brand i stor industrilokal      
Brand i stora publika lokaler, skolor, 
hotell, fartyg 

     

Hantera olycka med spårbunden trafik      
Livräddning hög höjd      
Miljöskadebegränsning, mindre 
omfattning 

     

Fartygsbrandsläckning      
Skuminsats, större spillbrand      
Vattentransport med tankbil      
Omfattande skadehändelse, brand eller 
kem 

     

Omfattande kommunikationsolycka      
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 Farlig verksamhet 
Det finns insatsplaner för kemiklustret i Stenungsund. Arbetet med att ta fram 
insatsplanerna har bekostats av industrierna och genomförts tillsammans med 
SBRF. Det finns även framtagna övningsplaner på de anläggningar som ingår i 
kemiklustret i Stenungsund som innebär att det ska övas minst en gång per år 
och anläggning. Det finns totalt i SBRF en eftersläpning på både insatsplaner och 
på övningsverksamheten. Gränsdragningen avseende förmåga mellan de 
verksamheter som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO och den 
kommunala räddningstjänsten behöver säkerställas och förtydligas. 

 Nationell kemenhet 
MSB har sex så kallade kemenheter i landet och en av dessa är placerad i 
Stenungsund. Kemenhetens uppgift är att stödja den kommunala 
räddningstjänsten med kvalificerad personal och utrustning vid en händelse 
med farliga ämnen. Enheterna är utvecklade efter det behov som finns vid 
olyckor med kemiska ämnen och är anpassade till att användas i den ordinarie 
organisationen. Enheterna kan bland annat pumpa och samla upp kemikalier, 
impaktera giftiga kondenserade gaser, täta läckage, indikera gaser och vätskor. I 
enheterna finns det även utrustning för att påvisa kemiska stridsmedel och för 
att kunna indikera radiologiska och nukleära ämnen. 

 

 Körtider, täckningsgrad och operativ förmåga 
 

8.4.1 Lilla Edets kommun 

Brandstationen i Lilla Edets kommun är placerad i centralorten Lilla Edet. 
Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 90 
sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid. 

Detta innebär att brandstationen och räddningsenhet (1+4)31 betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 14 000 invånare, cirka 320 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

 

 

 
31 1 styrkeledare och 4 brandmän 
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Lilla Edet har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m. För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock förstärkning från annan station/räddningstjänst.32 
(Figur 16, Figur 17) 

 

 
Figur 16. Insatstid33 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
32 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.     
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
33 Med insatstid avses tiden från alarmering av räddningsstyrkan till dess att räddningsarbetet har påbörjats och fått 
inledande effekt. I den allmänna generalisering som gjorts för att tillämpa begreppet insatstid är denna uppbyggd enligt 
följande:  
anspänningstid + körtid + 1 minut angreppstid (”räddningsarbetet påbörjats”). 
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Figur 17. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+431 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE34 (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 33 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) täcks 
däremot endast 6 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 9) 

 

Tabell 9. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202035 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Lilla Edet 33 % 74 % 6 % 55 % 

 

 
34 Räddningsenhet 
35 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 
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Cirka 40 % av olyckorna och tillbuden inträffar inom tätorten Lilla Edet. (Figur 
18) 
 

 
Figur 18. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202035. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS36-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid37. 

I exempelvis Lödöse finns det ett område där det bor fler än 500 personer per 
kilometerruta och där responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud 
(median 2018–2020) har varit över 10 minuter (Figur 19). Observera att det 
bara är områden där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden 

 
36 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
37 Begreppet responstid avser tiden från första larmsamtal (112-samtal) till dess att den första räddningsresursen 
anländer till olycksplatsen. 
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med befolkning där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns 
inte med. 

 
Figur 19. I exempelvis Lödöse bor det fler än 500 personer per kilometerruta och responstiden (median)  
till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har varit över 10 minuter.  
© Lantmäteriet © SCB © MSB 

 

 

8.4.2 Tjörns kommun 

Brandstationerna i Tjörns kommun är placerade i Kållekärr och i Skärhamn. 
Brandstationen i Kållekärr bemannas med 1 styrkeledare och 2 brandmän med 
90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 6 
minuters anspänningstid och brandstationen i Skärhamn bemannas med 2 
brandmän i beredskap med 6 minuters anspänningstid. 

Detta innebär att varje brandstation i genomsnitt betjänar omkring 8 000 
invånare och en landyta på 85 km2. Räddningsenheten (1+4)31 i Kållekärr 
betjänar däremot hela kommunen, med drygt 16 000 invånare och cirka 170 
km2 landareal. Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters 
resurser och förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om 
samverkan.  
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Kållekärr har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege. Ingen tillgång till höjdfordon för utrymning 
upp till 23 m.38 För samtidig rökdykarinsats och utvändig livräddning med 
stegutrustning krävs dock personal från Skärhamn. (Figur 20, Figur 21) 

 

 
Figur 20. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
38 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 21. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 

Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+2) inom 10 minuters 
insatstid är 34 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden däremot endast 1 % av olyckorna och tillbuden inom 10 
minuters insatstid. (Tabell 10) 

 

Tabell 10. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202039 

 
39 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Tjörn 34 % 83 % 1 % 82 % 
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Den spridda bebyggelsen medför även att olyckorna och tillbuden är relativt 
utspridda i kommunen och på relativt stort avstånd från räddningstjänstens 
resurser. Detta innebär långa insatstider för räddningstjänsten och en relativt 
låg täckningsgrad inom 10 minuter. En viss koncentration av olyckor syns dock i 
Myggenäs, Höviksnäs, Skärhamn, Kållekärr och Rönnäng (Figur 22). 
Täckningsgraden inom 20 minuters insatstid är dock hög, eftersom kommunen 
till ytan är relativt liten. 
 
 

 
Figur 22. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202039. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS40-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

 

 
40 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Inom Tjörns kommun finns det exempelvis ett par områden (norra delen av 
Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 23). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 

 
Figur 23. I norra delen av Skärhamn, Höviksnäs, Myggenäs och Bäckevik bor det fler än 500 personer  
per kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020)  
har varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 
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8.4.3 Stenungsunds kommun 

Brandstationen i Stenungsunds kommun är placerad i centralorten 
Stenungsund. Brandstationen bemannas med 1 styrkeledare och 3 brandmän 
med 90 sekunders anspänningstid (heltid) samt 2 brandmän i beredskap med 5 
minuters anspänningstid och 2 brandmän i beredskap med 8 minuters 
anspänningstid. 

Detta innebär att en brandstation och en räddningsenhet (1+4) betjänar hela 
kommunen och dess invånare (cirka 27 000 invånare, cirka 250 km2 landyta). 
Ingen hänsyn har här tagits till intilliggande räddningstjänsters resurser och 
förmåga, som eventuellt finns tillgänglig genom avtal om samverkan.  

Stenungsund har förmåga till utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
stegutrustning, via bärbar stege och höjdfordon upp till 23 m.41 För samtidig 
rökdykarinsats och utvändig livräddning med stegutrustning krävs både 
heltids- och RiB-personal. (Figur 24, Figur 25) 

 
Figur 24. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för första resurs på skadeplats. Körtidsanalysen  
är skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
41 SBRF (2018). Handlingsprogram LSO. Upprättad 2018-04-03. Beslutad av Direktionen 2018-04-10.  
Reviderad 2018-11-13 enligt § 44. Stenungsund: Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
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Figur 25. Insatstid 10, 20 och 30 minuter för 1+4 på skadeplats. Körtidsanalysen är  
skapad i ArcGIS Pro enligt ESRI:s körtidsmodell. 

 
Utifrån de teoretiska körtidsanalyserna och historiska insatsdata för olyckor 
och tillbud kan täckningsgraden för första resurs respektive första kompletta 
RE (1+4) beräknas. Täckningsgraden för första resurs (1+3) inom 10 minuters 
insatstid är 57 % av olyckor och tillbud. För första kompletta RE (1+4) är 
täckningsgraden 32 % av olyckorna och tillbuden inom 10 minuters insatstid. 
(Tabell 11) 

 

Tabell 11. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters insatstid för olyckor och tillbud 2018–202042 

 
42 Koordinatsatt insatsdata för olyckor och tillbud kommer från MSB:s ArcGIS Storymap - Olyckor och tillbud med 
responstid, år 2018–2020. https://arcg.is/1ObOSm [hämtad oktober 2021] 

Kommun Första resurs 
inom 10 min 

Första resurs 
inom 20 min 

RE (1+4) inom 
10 min 

RE (1+4) inom 
20 min 

Stenungsund 57 % 88 % 32 % 83 % 
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Merparten av olyckorna och tillbuden inträffar i och omkring centralorten 
Stenungsund. (Figur 26) 
 

 
Figur 26. Intensitetskarta för olyckor och tillbud, 2018–202042. Ju mörkare  
rosa desto högre koncentration av olyckor och tillbud. 

 

MSB har tagit fram GIS43-visualiseringar utifrån uppgifter i 
räddningstjänsternas händelserapporter 2018–2020. Underlaget kan bland 
annat användas för att identifiera områden (kilometerrutor) som är relativt 
tättbefolkade och/eller där det historiskt har inträffat flera olyckor och tillbud, 
men som normalt inte nås inom en viss responstid. 

Inom Stenungsunds kommun finns det exempelvis ett par områden (Hallerna i 
södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda) där det bor fler än 500 personer 
per kilometerruta och där responstiden (median) varit över 10 minuter (till 
olyckor och tillbud 2018–2020) (Figur 27). Observera att det bara är områden 
där det finns uppgifter om responstid som finns med. Områden med befolkning 
där det inte har inträffat någon olycka under denna period finns inte med. 

 
43 Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett system för att samla in, hantera, analysera och visualisera geografiska 
data. 
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Figur 27. I Hallerna i södra Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda bor det fler än 500 personer per  
kilometerruta och responstiden (median) till historiska olyckor och tillbud (median 2018–2020) har  
varit över 10 minuter. © Lantmäteriet © SCB © MSB 

8.4.4 Täckningsgrad i jämförelse med RSG 

I (Tabell 12) redovisas en teoretisk insatstid för olyckor och tillbud per 
kommun och med RSG som jämförelse. För att kunna påbörja exempelvis 
rökdykning för livräddning vid brand i byggnad krävs att räddningsenhet (RE) 
1+4 är på plats så därför är det angeläget att även titta på denna täckningsgrad 
och inte bara på när första resurs är på plats. 

När det gäller RE 1+4 på plats så här procenttalet för Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund betydligt lägre än RSG och inom 10 minuters intervallet utmärker 
sig särskilt Lilla Edet och Tjörn med väldigt låga procenttal. Även procenttalet 
för första resurs på plats är högre på RSG och även här uppvisar Lilla Edet och 
Tjörn relativt låga procenttal inom 10 minuters intervallet. 

Tabell 12. Täckningsgrad inom 10 och 20 minuters teoretisk insatstid för olyckor och tillbud 2018–2020 

Kommun/RTJ Olyckor och 
tillbud  

2018–2020 

Första 
resurs inom 

10 min 

Första 
resurs inom 

20 min 

RE (1+4) 
inom 10 min 

RE (1+4) 
inom 20 min 

Lilla Edet 309 33 % 74 % 6 % 55 % 
Stenungsund 466 57 % 88 % 32 % 83 % 
Tjörn 219 34 % 83 % 1 % 82 % 
RSG 10 638 71 % 97 % 69 % 97 % 
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 Kommentar – Operativ förmåga 

Lilla Edets kommun har låga procenttal gällande när RE 1+4 är på plats 
vilket är ett viktigt mått på förmåga rökdykning/livräddning vid brand i 
byggnad. Detta i kombination med att Lilla Edet ligger 60% över rikssnittet 
för utvecklade bränder i byggnad gör det särskilt anmärkningsvärt. Lilla 
Edets kommun har expanderat kraftigt söderut vilket innebär längre 
insatstider från kommunens brandstation. Det finns även en stor sårbarhet 
med få förbindelser över älven som kan få stor påverkan på den operativa 
förmågan. 
 
Tjörns kommun har en tätortsutbredning längs kusten vilket medför att 
även olyckor och tillbud blir relativt utspridda och på relativt stort avstånd 
från räddningstjänstens resurser vilket påverkar insatstiderna. 
 
Stenungsunds kommun har en annan tätorts utbredning än de övriga 
kommunerna vilket innebär att olyckor och tillbud sker på många olika 
ställen inom kommunen. Det har skett en kommuntillväxt söderut som 
påverkar insatstiderna i negativ riktning. 
 
SBRF saknar höjdfordon i form av maskinstege som kan användas för 
livräddning/alternativ utrymningsväg. Befintligt höjdfordon, som är en 
hävare, är framförallt ett arbetsredskap. Det finns inga reserv-höjdfordon i 
förbundet utan vi långvarig frånvaro kan hävare lånas in från leverantör. 
Befintligt höjdfordon är placerat i Stenungsund och fram till för ett par år 
sedan så fanns det även ett höjdfordon placerat i Lilla Edet men det har 
utrangerats och inte ersatts. Det är känt att det finns två flerbostadshus i 
Lilla Edets tätort som har en alternativ utrymningsväg via 
räddningstjänsten höjdfordon men detta har inte hanterats vidare i 
samband med att höjdfordonet togs bort.  
 
Det finns en kemkompetens inom SBRF som kan utvecklas till ett framtida 
kompetenscentrum inom åtgärder vid kemikalieolyckor med hjälp av de 
resurser och kompetens som finns inom RSG och i samarbete med 
kemiindustrin i Stenungsund.  
 
Det finns 17 anläggningar som har farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § LSO 
där det finns en betydande eftersläpning avseende samråd, övning och 
tillsyn. Här är det också viktigt att tydliggöra gränssnittet mellan industrin 
och den kommunala räddningstjänsten gällande ansvar och förmåga.  
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9 Fastigheter och anläggningar 

 Brandstationer 
 

9.1.1 Lilla Edet 

I Lilla Edets kommun finns en brandstation som ägs och förvaltas av AB 
EdetHus. På området finns det 2 byggnader (stationsbyggnad och en 
förrådsbyggnad) och en carport. Ursprungligen var byggnaden kommunförråd 
och byggdes om i mitten på 90-talet för att anpassas till brandstation för RiB-
anställd personal. Under 00-talet har flera om- och tillbyggnader av kontor och 
övernattningsrum gjorts för att hjälpligt uppfylla behoven.  

Brandstationen har under en längre tid haft stora arbetsmiljöproblem kopplat 
till lokalerna. I samband med en inspektion tog Arbetsmiljöverket beslut om ett 
föreläggande förenat med vite. SBRF har vidtagit åtgärder under sommaren 
tillsammans med Edethus och kommunen för att komma till rätta med 
problemen.  

Kommunfullmäktige i Lilla Edet har tagit beslut om att en ny brandstation ska 
byggas och gett uppdrag till Kommunstyrelsen att starta projektering så 
brandstationen kan stå klar under 2023. Placeringen behöver utredas utifrån 
exempelvis riskbild, insatstid, tillgänglighet för RiB. 

Ambulansverksamheten inom NU-sjukvården hyr en p-plats samt en 
kontorsarbetsplats på stationen i Lilla Edet genom avtal med SBRF.  
 

9.1.2 Tjörn 

Tjörns kommun har två brandstationer som är belägna i Kållekärr och 
Skärhamn. Brandstationerna ägs och förvaltas av Tjörns Bostads AB (TBAB). 
Stationerna är RiB-stationer och inte anpassade för heltidspersonal med 
exempelvis övernattningsrum. Heltidspersonal finns idag på Kållekärrs station 
och där har provisoriska lösningar gjorts i form av att kontor har gjorts om till 
övernattningsrum men detta är förknippat med arbetsmiljöproblem. En 
förstudie utförs av TBAB där möjligheterna för ytterligare övernattningsrum 
och kontorsutrymmen inom brandstationen ska undersökas. 

Skärhamns brandstation fungerar bra för RiB-personalen och har även väl 
fungerande kontorsarbetsplatser och konferensrum. 

Brandbodarna som används av räddningsvärnen på Klädesholmen, Åstol, Dyrön 
och Härön ägs och förvaltas av Tjörns kommun. 
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Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr utrymmen på Kållekärrs 
brandstation genom ett avtal direkt med TBAB och inte med SBRF även om 
vissa ytor samutnyttjas. 
 

9.1.3 Stenungsund 

I Stenungsunds kommun finns en brandstation som fungerar som 
huvudbrandstation för förbundet och den ägs och förvaltas av kommunen. Det 
är trångt och ont om plats på både kontorssidan och i vagnhallen. Befintlig 
brandstation är i stort behov av ombyggnation och renovering avseende 
omklädningsrum samt mer kontorsutrymmen och fler övernattningsrum som 
idag finns i tillfälliga Indusmoduler. Enligt ansvarig förvaltare har det inte 
utförts något underhåll i år då planer finns för en ombyggnation och då ska 
underhållet samordnas med det projektet. Det som var planerat i år var 
invändigt underhåll och fönster. 

På stationsområdet finns även ett nybyggt varmgarage med fem portar och 
lektionsutrymme. Det pågår förhandlingar med IRIS, Petrokemiföretagens 
nystartade industribrandkår som önskar hyra mer än halva varmgaraget, tre 
portar, från och med årsskiftet.  

Det finns framtida planer inom Stenungsunds kommun som kan komma att 
påverka brandstationens nuvarande placering. I dagsläget är ingen ny framtida 
placering av brandstationen bestämd. 

Västra Götalandsregionens Ambulansverksamhet hyr ambulansplats, kontor 
och övernattningsrum av SBRF.  
 

9.1.4 Övrigt Brandstationer 

På brandstationen i Stenungsund finns slangtvätt, luftfyllning och där utförs 
tvättning av kontaminerade kläder och material för hela förbundet. 
Kontaminerad utrustning placeras i containrar på utsidan av stationen innan 
det tas om hand för tvätt.  På stationerna i Lilla Edet och Tjörn finns utrustning 
för luftfyllning. Tvätthallar och gym finns på samtliga stationer. 

 Övningsanläggningar 
Lilla Edet har en övningsplats inne på pappersbruket Essitys mark där det finns 
ett containersystem i två våningar och en övertändningscontainer samt 
möjlighet att öva på fordon. Anläggningen är eftersatt på grund av bristande 
underhåll. Det finns inget gällande avtal mellan SBRF och Essity för 
övningsplatsen utan räddningstjänsten får använda den enligt muntlig 
överenskommelse. 
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Tjörn har en övningsanläggning i Heås där det finns ett containersystem och 
möjlighet att öva trafikolycka, klippning av fordon. Anläggningen är eftersatt 
och befintlig lektionssal kan inte användas på grund av mögel. Marken ägs av 
TBAB och det som är på marken ägs av SBRF. Inget hyresavtal eller arrendeavtal 
finns utan SBRF får låna marken. På samma område finns även Tjörns 
brukshundklubb men de har en egen lokal.  
 
Stenungsund har ingen egen separat övningsplats utan övar det som går på 
brandstationens område. Rökdykning övas på brandövningsfältet Bränningen 
och kostnaden för övningen faktureras till SBRF. Bränningen ägs av 
andelsägarna, Borealis, Inovyn, Nouryon, Perstorp Oxo och Prevent Safety 
Solutions. Prevent Safety Solutions har i uppdrag att administrera och driva den 
dagliga verksamheten vid Bränningen. 

 Hyres- och driftskostnader 
(Tabell 13) visar en sammanställning av hyreskostnader per brandstation. 
Hyreskostnaden för Stenungsund visar hur fördelningen ser ut idag mellan 
SBRF och Industrin. Avtalsförhandlingar pågår mellan SBRF och IRIS kring 
bland annat lokalkostnader så den framtida fördelningen är inte klar.  

 

År 2020 Yta m2 Hyra Hyra/mån Hyra/m2 Kommentar 

Stenungsund  totalt: 
               
               SBRF:s andel: 

2051 1 712 000 
 

1 073 000 
 

143 000 
 

89 000 

835 Del av stationen hyrs av 
Industristyrkan genom 
avtal 
 
Exklusive kostnaden för 
Indus-moduler: 
114 000kr/år under 2021 
 

Kållekärr 601 777 000 
 

65 000 1292  

Skärhamn 902 924 000 
 

77 000 1024  

Lilla Edet 1090 521 000 43 000 
 

478 exkl. el 
 

~655 inkl. el 
 

El ingår inte i hyran 
~193 000kr/år 
 

Tabell 13. Hyreskostnader per station 

 

För att få en bild av SBRF:s totala hyreskostnad följer även en sammanställning i 
(Tabell 14) över övriga hyreskostnader i förbundet baserat på utfall 2020. 
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Kostnaden för Indus-modulerna är per 2021 då det tillkommit en ytterligare 
modul under året. 

År 2020 Objekt Kostnad/år 

Stenungsund Vattenfalls bergrum 
Indus-moduler 
 

64 000 
114 000 

 
Tjörn Brandbodar Räddningsvärn 

 
183 000 

Lilla Edet Idrottshall 
 

4 800 

Tabell 14. Hyreskostnader övrigt 

Slutligen en sammanställning i (Tabell 15) av förbundets totala hyres- och 
driftskostnad för fastigheter och anläggningar baserat på utfall 2020.  

Kostnadspost Utfall 2020 

Hyra 3 648 000 

El (brandstn Lilla Edet) 193 000 

Städning 354 000 

Sophämtning 32 000 

Totalt: 4 228 000 
Tabell 15. Hyres- och driftskostnader år 2020 

 Kommentar - Fastigheter 

När det gäller framtida kostnader för brandstationerna är det viktigt att 
bevaka ökade kostnader som en följd av nybyggnation av brandstation i 
Lilla Edet och på sikt också i Stenungsund. Det är även viktigt att nuvarande 
brandstationer är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas, 
exempelvis en anpassning till behovet som följer av heltidsanställd operativ 
personal. RSG tillämpar självkostnadshyra för brandstationerna i förbundet 
vilket inte SBRF gör. Självkostnadsmodell för tillkommande kommuner i 
förbundet måste utredas vidare.  

Övningsanläggningarna är i dåligt skick beroende på bristande underhåll 
och även här behöver behovet kartläggas och kostnadsuppskattas.  
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10 Avtal mellan SBRF och annan part 

Nedan följer ett urval av avtal som på olika sätt har en påverkan på SBRF och 
dess uppdrag. 

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande hjälp vid räddningstjänst i ett område i Ale Kommun som tillhör 
Lilla Edets kommun.  
 
Automatlarmsanläggningar 
Avtal med anläggningsägare till automatiska brandlarm. 

Avonova 
Avtal företagshälsovård 
 
Bohus räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Lödöse-Grönnäs 
Avtal angående hjälp i södra delen av Stenungsunds kommun. 
 
Entropi SAB 
Avtal gällande miljösanering. 
 
Essity Hygiene and Health AB i Lilla Edet (Uppsagt, gäller till oktober, ev 
förlängning året ut) 
Samverkansavtal, SBRF har utfört brand- och olycks-förebyggande arbete på 
Essity Hygiene and Health mot en intäkt på 62 000 kr/månad.  
 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning 
Kommunen svarar för restvärdesräddning i samband med räddningsinsatser 
inom kommunen. 
 
Kemiindustrierna i Stenungsund, samverkan- och samarbetsavtal (Uppsagt 
till årsskiftet 2021/2022) 
Avtalet ger en intäkt för personal, lokal, övning, material på ca 10 100 tkr/år 
 
Lunds Program Arkitekter 
Förnyat avtal gällande Daedalos från 2021-01-01 till 2022-12-31 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Avtal gällande regional kemdepå vid olyckor med farligt ämne. 
Avtal gällande förbundets tillhandahållande av en kemkoordinator. 
 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Avtal gällande räddningsinsats på E45 sträckan Sjuntorp-Lilla Edet norra. 
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Rengöring och brandskyddskontroll 
Lilla Edet: avtal med Learn for the future LFTF AB som gäller 2021-09-01 - 
2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är 5 år. 
Stenungsund och Tjörn: avtal med Sotningstjänst i Väst AB som gäller          
2021-09-01 - 2024-08-31 och kan därefter förlängas men maximal avtalstid är  
5 år. 
 
Räddningstjänsten MittBohuslän 
Avtal angående hjälp i norra delen av E6 i Stenungsunds kommun. 
 
Tjörns kommun 
Sekreterartjänst i samband med Direktionens möten till en kostnad av 35 000 
kr/år. Avtalet gäller fram t.o.m. 2021-12-31 
 
Trafikverket 
Samarbetsavtal gällande överenskommelse, hantering av statens 
spåranläggningar och järnvägsfordon efter järnvägsolycka. 
Arbetsjordning av kontaktledning vid kontaktledningshaverier. 
Hjälp vid evakuering av resande tåg och utbildning av arbetsledare för insatser.  
Sanering av vägbana och undanröjande av hinder efter räddningsinsats. 
 
Västra Götalands län 
Interkommunalt avtal med samtliga kommuner om hjälp i räddningstjänst. 
 
Västra Götalandsregionen – Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården 
Avtal gällande transport av skadad i terräng samt lyft och/eller bärhjälp till 
ambulans 
 
Västra Götalandsregionen 
Avtal gällande IVPA för brandstationerna i Lilla Edet, Stenungsund, Kållekärr 
och Skärhamn samt för Räddningsvärnen på Dyrön och Åstol 
 
Västra Räddningsregionen 
Avtal om larmning och övergripande ledning med RSG som tillhandahåller larm-
och ledningstjänster. Larmning genom anslutning till RSG:s ledningscentral och 
övergripande ledning genom anslutning till gemensamt ledningssystem med 
RSG som driftsansvarig. 
 
Västtrafik 
Avtal gällande räddningssamverkan med färja/Västtrafik vid insats på Dyrön, 
Åstol, Tjörnekalv och Härön. 
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11 IT-system 

IT-system som används inom SBRF 
 
Daedalos Daedalos används som 

verksamhetssystem för förebyggande och 
för händelserapporter. 
Personalplanering i Daedalos har inte 
använts men håller nu på att införas. 
Daedalos används även som diariesystem 

Microsoft 365 Det som är infört är Office, Outlook 
eposttjänst, Onedrive-personlig 
lagringsyta i molnet samt Teams-digital 
samarbetsyta i molnet för delning av 
dokument, filer, chatt och videomöten.  
Onedrive används också som diariesystem. 
 
Microsoft-licenser håller på att ses över för 
att minska licenskostnaden.  

Personec Personalsystem  

Winlas-förhandling Personalsystem 

Agresso – Unit4 Ekonomisystem 

Winlas Personalsystem för hantering av 
anställningar 

Visma Proceedo Inköp 

Infosoc Rättsdatabas 
Tabell 16. IT-system som används inom SBRF 

 Kommentar – IT 

 

Saknas struktur och riktlinjer kring informationssäkerhet, diarium och 
arkiv. Informationen som hanteras i M365 är inte 
informationssäkerhetsklassad och det saknas ett godkänt diariesystem.  
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12 Personal 

 Arbetsmiljö 
Stora arbetsmiljöproblem inom SBRF med många pågående ärenden, främst 
kopplat till lokaler som inte uppfyller verksamhetens behov eller gällande 
regelverk. Det finns också pågående ärenden hos Arbetsmiljöverket enligt 
anmälan 6.6a.  

SBRF har ett flertal pågående rehabiliteringsärenden hos företagshälsovården, 
Avonova. 

En anledning till att arbetsmiljöproblemen har blivit så många och så 
omfattande är att SBRF saknar ett förbundsövergripande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 

 Rekrytering och tester 
Rekrytering av RiB är en utmaning inom hela SBRF:s område särskilt för 
bemanning dagtid. Rekryteringen av RiB har skett kommunvis eller till och med 
stationsvis och inte varit en sammanhållen process i förbundet.  

Vid nyanställning av brandmän ställs krav på utförd rullbandstest för 
nyanställning (5,6 km/h) samt fysiska tester för att få en samlad bild av den 
sökande och dess fysiska förmåga. De fysiska tester som används inom SBRF är: 

1. Simning, godkänd guldboj 
2. Fysiska tester 

a. Stående längdhopp 
b. Löpning 3000m 
c. Gripstyrka 
d. Lyft till hakan (15kg) 
e. Bänkpress (30kg) 
f. Rodd 500m 

3. Moment-bana med moment som avser hantering av brandmannens 
utrustning; slangdragning, resning av stege, bära slangkorgar etc. 
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De fysiska testerna som tillämpas vid rekrytering följer MSB/Winternets 
rekommendationer och är desamma som på RSG men riktvärdena skiljer sig: 

Riktvärden fysiska tester 
vid nyanställning 

SBRF RSG 

Stående längdhopp 1.80 m 2.00 m 

Löpning 3000m 14 min 30 sek 13 min 15 sek 

Gripstyrka 30 kg 420 N (43 kg) 

Lyft till hakan (15kg) 20 st 40 st 

Bänkpress (30kg) 20 st 35 st 

Rodd 500m 130 sek 105 sek 
Tabell 17. Riktvärden för fysiska tester vid nyanställning brandman på SBRF 44och RSG45 

 Lokala avtal 
Det finns två ensidiga arbetsgivarbeslut gällande RiB.  

 Det ena rör kostnadsersättning eget fordon som utgår efter genomförd 
beredskap. Tillägget gäller från och med 2020-04-01 till och med           
2022-04-30 

 Det andra rör fys-ersättning för fysisk träning, 4 timmar per månad, med 
kravet att bli godkänd på det årliga rullbandstestet. Ersättningen utgår för 
egen träning en timma per träningstillfälle, spritt över en månad. Beslutet 
gäller tillsvidare. 

Det finns även ett lokalt avtal angående beredskapsersättning (LOK) för IL och 
CSR (4+4 personer) 

 Semesterlöneskuld 

Kvarstående semesterdagar fördelat på 58 anställda uppgick vid 2020-års 
utgång till 1258 dagar vilket motsvarar en semesterlöneskuld på ca 2 800 tkr. 
Vid 2020-års ingång fanns det 796 kvarstående semesterdagar, varav 5 
anställda hade mer än 30 dagar sparade semesterdagar. 

 

 
44 MSB enkät 2020; Fysiologiska anställningstester vid räddningstjänsten 
45 RSG, 2021. https://www.rsgbg.se/jobba-hos-oss/att-bli-brandman/ 



Rapport: Utredning av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  54 

 

 Pensionsskuld 
Pensionsåtagande avseende anställda före bildandet av SBRF år 2017 redovisas 
som åtagande i Tjörns, Lilla Edets respektive Stenungsunds kommuns 
balansräkningar. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS17. 
Särskild avtalspension inom räddningstjänst (SAP-R) är beräknad på 
pensionsålder 58 år. SBRF betalar ut hela den så kallade individuella delen till 
de anställda.  

Pensionsavsättningen per 2020, vilket innefattar avsättningen till 
förmånsbestämd ålderspension samt avgiftsbestämd ålderspension var 7 000 
tkr. 

 Kommentar - Personalfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns både likheter och olikheter kring roller och befattningar på SBRF 
jämfört med RSG. Kompetensgap och lönestruktur kopplat till olika 
funktioner behöver utredas ytterligare. 

Fysiska tester vid anställning brandman är i stort lika med de som 
används inom RSG, men det finns en skillnad i de riktvärden som används 
för varje test.  

Det finns i dagsläget inget samverkansavtal på SBRF utan det är 
förhandling enligt MBL som gäller. 
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13 Ekonomi 

  Kommunens kostnad för räddningstjänst 
13.1.1 Medlemsavgift SBRF 

Vid bildandet av SBRF år 2017 så kom medlemskommunerna, Lilla Edet, Tjörn 
och Stenungsund inte överens om fördelningsmodellen för medlemsavgiften. 
Kompromissen blev att kommunerna gick in i förbundet med den kostnaden 
som respektive kommun hade för sin räddningstjänst och utifrån respektive 
kommuns bidrag beräknades en procentuell fördelning mellan 
medlemskommunerna. 

Inför 2021 så har fördelningsmodellen för SBRF reviderats så istället för att 
använda beslutad budget som fördelningsnyckel innebär den nya 
fördelningsmodellen två fördelningsnycklar, en fast och en rörlig. Den fasta 
fördelningsnyckeln uppgår till 85% och den rörliga till 15% av den beslutade 
budgeten. Utgångspunkten för medlemsavgiften för 2021 är beslutad budget för 
2020, där 85% avser den fasta delen och fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel som antogs vid förbundets bildande 2017. 

- Lilla Edet 29,99% 
- Tjörn 39,07% 
- Stenungsund 30,94% 

 
Den rörliga delen är invånarrelaterad och förändras årligen utifrån 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december två år innan aktuellt 
budgetår. (Tabell 18) 
 

 Andel i 
förbundet 

Fast del 
85%, tkr 

Rörlig del 
baserat på 
invånarantal 
31/12-19 

Rörlig del 
15%, tkr 

Kostnad per 
kommun 2021 

Lilla Edet 
 

29,99% 14 208 24,80% 2 073 16 280 

Tjörn 
 

39,07% 18 506 28,15% 2 353 20 859 

Stenungsund 
 

30,94% 14 656 47,06% 3 934 18 590 

Summa 
 

100% 47 370 100% 8 359 55 729 

Tabell 18. Medlemsavgift i budget 2021 
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13.1.2 Nettokostnad räddningstjänst per kommun 

Kostnaden för räddningstjänst skiljer sig stort mellan Sveriges kommuner. Detta 
beror på flertalet faktorer men där riskbild, geografi, befolknings- och 
bebyggelsetäthet är grundläggande. Generellt är det också billigare att bedriva 
räddningstjänst i eller runtomkring större tätorter.  

En jämförelse av nettokostnaden för räddningstjänst mellan 
medlemskommunerna i RSG och medlemskommunerna i SBRF visar på relativt 
stora skillnader. Nettokostnaden46 i (Tabell 19) är bruttokostnad minus interna 
och externa intäkter för räddningstjänst, dividerat med antalet invånare i 
kommunen den 31/12 aktuellt år och är ett snittvärde för åren 2019-2020 för 
att mildra eventuella effekter av pandemin under 2020.  

 

 Nettokostnad 
Räddningstjänst, snitt 
2019-2020, kr/invånare  

RSG Snitt 651 
Göteborg 698 

Mölndal 575 
Kungsbacka 643 

Partille 561 
Härryda 692 

Lerum 739 
  

SBRF Snitt 1125 
Lilla Edet 1224 

Tjörn 1448 
Stenungsund 

 
704 

Tabell 19. Nettokostnad räddningstjänst (Kolada,2021) 

 

13.1.3 RSG:s nuvarande beräkningsmodell för medlemsavgift 

RSG:s medlemsavgift fördelas enligt en modell som utarbetats gemensamt av 
medlemskommunerna och togs i bruk från och med 2019. Den nya fördelningen 
av medlemsavgiften fasades in under en treårsperiod och gäller fullt ut från och 
med 2021.  

Fördelningen baseras på andel invånare samt andel landareal i förbundet. 
Därutöver betalar Göteborgs stad en grundavgift på ett i modellen fast belopp. 

 
46 Kolada, 2021. Öppen databas för kommuner och regioner: https://www.kolada.se/  [Hämtad oktober 2021] 
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Grundavgiften är överenskommen utifrån kommunens särskilda förutsättningar 
i jämförelse med övriga medlemskommuner och reglerar exempelvis den stora 
skillnaden i storlek, andel händelser och händelsernas art. Vid en utökning av 
förbundet kan grundavgift vara aktuell för att reglera sådant som anses 
”avvikande” i en anslutande kommuns förutsättningar. 

Grundförutsättningarna i modellen är landareal och invånarantal. Landarealen 
antas vara densamma över åren och modellen beräknas på statistik från SCB 
2015-01-01. Invånarantalet förändras över åren, men modellen förändras inte 
utan den nuvarande fördelningen av medlemsavgiften i RSG bygger på 
kommunernas folkmängd enligt statistik från SCB folkmängd 2015-01-01. 

I en simulering och estimering av fördelning av medlemsavgift med anslutande 
kommuner har i den här utredningsrapporten kommunernas invånarantal 
(inklusive RSG:s nuvarande medlemskommuner) beräknats enligt statistik från 
SCB folkmängd 2021-01-01. När folkmängden förändras i den här simulerade 
beräkningsmodellen uppstår en avvikelse mot faktisk medlemsavgift. Den 
faktiska medlemsavgiften 2021 är ett resultat av modellens beräkning utifrån 
statistik från SCB per 2015-01-01samt därutöver årlig procentuell uppräkning, 
vilket med andra ord inte tar hänsyn till förändrad folkmängd. Skillnaden 
mellan simulerad beräkningsmodell och faktisk beräkningsmodell har 
beräknats uppgå till 4,4% från 2015 till 2021, vilket har justerats för i den nya 
totala medlemsavgiften i simuleringsberäkningen.  
  

Landareal 
(km2 ) 

Fördelning 
per 
kommun 

Folkmängd 
SCB  
21-01-01 

Fördelning 
per 
kommun 

Simulerad 
fördelning 
medlems-
avgift 

Netto-
kostnad 
per 
invånare 

Göteborg 448 17,74% 583 056 63,64% 65,06% 621 

Mölndal 146 5,78% 69 901 7,63% 6,41% 510 

Kungsbacka 607 24,04% 84 930 9,27% 9,16% 600 

Härryda 267 10,57% 38 246 4,17% 4,10% 597 

Partille 57 2,26% 39 512 4,31% 3,54% 499 

Lerum 259 10,26% 43 020 4,70% 4,48% 580 

       

Stenungsund 252 9,98% 27 044 2,95% 3,10% 638 

Lilla Edet 342 13,54% 14 282 1,56% 2,30% 898 

Tjörn 147 5,82% 16 147 1,76% 1,84% 635 

Totalt: 2 525  916 138    
Tabell 20. Simulerad och estimerad fördelning av RSG:s medlemsavgift med anslutande kommuner 

Kostnaden per invånare som redovisas i (Tabell 20) är framtagen med betoning 
på simulering och estimering. När nya kommuner ansluter till RSG kan modellen 
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för medlemsavgift bli föremål för justering i samband med att förbunds-
ordningen ses över. 

Vid anslutning av ny kommun föreslås att en infasningsperiod tillämpas 
under exempelvis fem år där medlemsavgiften under denna period beräknas 
utifrån den tillkommande kommunens kostnad för räddningstjänst. Efter 
infasningsperioden blir medlemsavgiften enligt samma modell som för 
befintliga medlemskommuner i RSG. 

 Driftbudget  
SBRF:s ackumulerade underskott för 2017 – 2020 uppgår till -10 487 tkr. Under 
hösten 2020 beslutade respektive medlemskommuns fullmäktige att täcka det 
ackumulerade underskottet 2017-2019 med 6 739 tkr. För budgetåret 2021 har 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutat om en ökad budget 
till förbundet med totalt 7 100 tkr.  
 

 Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse 
Budget-Prognos 

Intäkter 4 753 4 833 80 

Medlemsavgift 55 729 55 729 0 

Summa Intäkter 60 482 60 562 80 

Personalkostnader -42 770 -49 270 -6 500 

Avsättning pensioner   -1 500 

Kapitalkostnader -3 654 -1 954 1 700 

Fastighetskostnader -4 197 -4 597 -400 

OH-kostnader -3 350 -3 050 300 

Övriga kostnader -6 511 -9 491 -2 980 

Summa kostnader -60 482 -69 862 -9 380 

Tabell 21. Driftbudget SBRF 2021 

 
Den utökade budgetramen med 7 100 tkr möjliggjorde anställningar av 
brandmän för utökning av grundbemanningen men den nya organisationen har 
inte minskat övertidskostnaderna som är en stor del av avvikelsen på 
personalkostnader. RiB som ersätts med heltid vid frånvaro, ökat antal rehab- 
ärenden och en HR-resurs på 100% istället för 40% har också bidragit till högre 
prognosticerade personalkostnader än vad som är budgeterat. 
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Prognosen för kapitalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse mot budget, 
främst på grund av att planerade investeringar har skjutits fram. 

Den negativa prognosticerade avvikelsen på övriga kostnader beror framförallt 
på ökade kostnader för företagshälsovård, fordonsreparationer, 
fastighetsåtgärder samt inköp larmställ 

 Investeringar 
I (Tabell 22) redovisas utfall 2021 och planerade investeringar fram till och med 
2025.  

Under 2021 har investeringar i mindre fordon och båtar blivit stoppade då 
behovet behöver utredas mer. 
 

Investeringar, tkr Avskrivning Plan 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
aug-21 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Mindre fordon 5 år 1 808 468 188  600 1 200 700 

Båtar 10 år 500       

Basbil/lastvxl/tank 15 år 6 644 6 700 6 714 4 400 3 500  5 400 

Höjdfordon 20år       7 000 

Utrustning rtj 5 år 864 442 426 1 320 200 200 200 

Övningsanläggningar 5 år 800 600  1 500    

IT/Kommunikation 5 år 560 100 100 300    

Summa:  11 176 8 310 7 428 7 520 4 300 1 400 13 300 
Tabell 22. Investeringar, utfall 2021 och plan 2022-2025 

 
Höjdfordonet, hävaren har renoverats 2021 till en kostnad av 500 tkr vilket 
förlänger livslängden ytterligare några år. Utbyte av höjdfordonet är planerat 
till 2025. 

Inom de närmaste åren så kommer nyinvesteringar av tunga räddningsfordon 
typ räddningsenhet, höjdenhet och lastväxlare behöva genomföras. Även 
gruppen mindre fordon (lätta fordon) som idag har en snittålder på nästan 10 
år kommer att behöva bytas ut successivt.  
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  Anläggningstillgångar 
SBRF:s anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med 
planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Investeringar som 
aktiveras som anläggningstillgång ska ha ett anskaffningsvärde över 25 000 kr 
samt en ekonomisk livslängd överstigande tre år. År 2020 uppgick 
anläggningstillgångarna i form av maskiner och inventarier till 8 206 tkr i 
balansräkningen  

Det finns idag ett restvärde på tunga fordon på 10 600 tkr, varav 9 800 tkr är för 
de tre nya fordonen från 2020 och 2021 som är placerade i Lilla Edet och 
Skärhamn. Ca 800 tkr är avskrivningskostnader för befintlig vagnpark från 2003 
till 2011.  

Avskrivningstiden är normalt 10 år för mindre fordon, 15 år för tyngre fordon, 
20 år för höjdfordon.  

Anläggningstillgångar som övertogs från medlemskommunerna vid förbundets 
bildande 2017 är upptagna till det bokförda värde objekten hade i respektive 
medlemskommun. Reverslån på 4 380 tkr finns upptagna mellan förbundet och 
medlemskommunerna. 

 Kommentar – Ekonomi 

Den ekonomiska situationen i SBRF är allvarlig eftersom det egna 
kapitalet är negativt och förbundet sedan starten 2017 gått med 
underskott.  
 
Medlemskommunerna i SBRF har väldigt olika kostnader för 
räddningstjänst där Stenungsund har en relativt låg kostnad jämfört med 
Tjörn som har en hög kostnad. Skillnaden i kostnad mellan kommunerna i 
SBRF går inte att härleda till kostnadspåverkande faktorer såsom riskbild, 
geografi och befolkningstäthet. 
RSG:s medlemsavgift bygger på landareal och invånarantal vilket medför 
en annan fördelning av kostnad för räddningstjänst för kommunerna Lilla 
Edet, Tjörn och Stenungsund jämfört med idag. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för respektive kommun vid anslutning 
till RSG måste utredas ytterligare i samband med att RSG:s 
förbundsordning ses över vid en utökning av förbundet. 
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14 Rekommendation 

Syftet med utredningen har varit att utreda om det finns förutsättningar för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund att ingå i RSG. 

Utredningen konstaterar att det finns ett antal fördelar med att utvidga RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. En stor fördel är att alla 
tre kommunerna är en del av GR (Göteborgsregionen) vars ändamål är att verka 
för samarbete över kommungränserna för att stärka Göteborgsregionen 
regionalt och nationellt. Det finns en trend i omvärlden som pekar i riktning mot 
större regioner både inom statliga myndigheter och kommuner och denna 
utveckling finns även inom organisering av räddningstjänst både i Sverige och i 
våra nordiska grannländer. Förändringar i omvärlden i kombination med 
ökande krav och utmaningar på kommunal räddningstjänst utifrån förändringar 
i lagstiftning, ökade nationella krav och skärpta krav på optimering av 
nyttjandet av de resurser som finns att tillgå talar för att en utvidgning av 
förbundet är rätt väg att gå både för RSG som organisation och för kommunerna 
Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund.  

Gemensam systemledning är redan etablerad mellan RSG och SBRF och ett 
utökat förbund skulle på ett positivt sätt öka rådigheten och styrningen över 
den beredskap som finns inom det utökade förbundets område. Ett större 
förbund kan också öka möjligheten till fler heltidsstationer vilket innebär att 
spetsfunktioner/special kompetenser kan spridas på fler stationer och på så 
sätt skapa möjlighet att etablera nya specialkompetenser för att kunna möta nya 
riskbilder såsom höga hus och undermarksanläggningar typ Västlänken. 

De som talar emot att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund är främst situationen inom kommunernas nuvarande 
räddningstjänstverksamhet i det gemensamma kommunalförbund SBRF. Inom 
SBRF finns idag stora utmaningar inom ledning och styrning, arbetsmiljö, 
ekonomi och inom utbildning och övning av den operativa förmågan som måste 
hanteras och åtgärdas. Initialt kan hanteringen av dessa utmaningar få en stor 
påverkan på RSG:s nuvarande organisation och verksamhet. Bedömningen är 
dock att RSG på grund av sin storlek, organisationsstruktur och 
kompetensbredd kommer kunna hantera dessa utmaningar efter hand.  

Slutsatsen blir att fördelarna med att utöka RSG med kommunerna Lilla Edet, 
Tjörn och Stenungsund klart överväger nackdelarna. Det är dock viktigt att de 
utmaningar som finns idag och som har identifierats i denna utredning hanteras 
transparent mellan RSG och de tre kommunerna i samband med medlemskap så 
att inte nuvarande medlemskommuner i RSG påverkas ekonomiskt av en 
utökning av förbundet. 

För att det ska bli en framgångsrik förbundsutvidgning gäller att det finns en 
samstämmig politisk vilja hos RSGs medlemskommuner, RSG:s politiska ledning, 
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samt hos de politiska kommunledningarna i Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund 
som signalerar en tydlig gemensam inriktning. 

När det finns en samstämmig politisk vilja så föreslås nästa steg bli en 
fördjupad utredning för att ta fram underlag inför beslut om att utöka RSG 
med kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Beslutsunderlaget bör 
bland annat tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för respektive 
kommun som vill ansluta sig till RSG. RSG:s Förbundsordning kommer även 
att behöva uppdateras utifrån nytillkomna medlemmar. 
 
Förslagsvis genomförs den fördjupade utredningen i projektform med 
representanter i form av politiker och tjänstepersoner från berörda förbund och 
kommuner i olika arbetsgrupper. Arbetssättet skapar god insikt och förståelse 
för de förutsättningar som måste klargöras och underlättar förankring och 
informationsspridning inom respektive organisation. 
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§ 30 Dnr: KS 2019/585 
 
Permanent tillåtande för kommunstyrelsen och utskotten att 
sammanträda på distans 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och utskotten ska få sammanträda på 
distans. För att möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att anta det reviderade 
reglementet med nya paragrafer och reviderad paragrafnumrering.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i kommunstyrelsen och utskotten. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och 
möjligheten att delta på distans upphörde vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
Reviderat reglemente 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 
Viktoria.petersson@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/585
2021-12-16

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Permanent tillåtande för kommunstyrelsen och utskotten att 
sammanträda på distans 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen och utskotten ska få sammanträda på 
distans. För att möjliggöra detta beslutar kommunfullmäktige att anta det reviderade 
reglementet med nya paragrafer och reviderad paragrafnumrering.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i kommunstyrelsen och utskotten. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och 
möjligheten att delta på distans upphörde vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår ändringar av kommunstyrelsens reglemente som möjliggör för 
kommunstyrelsen och utskotten att sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Följande ändringar föreslås:  
 

• De paragrafer som fram till årsskiftet har reglerat deltagande på distans införs som 
permanenta paragrafer. I det nya reglementet beskrivs distansdeltagande i paragraf 23 
och paragraf 29. Följande paragraftexter tillkommer permanent: 

o Paragraf 23: 
Kommunstyrelsen 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 4 dagar i förväg anmäla detta 
till kansliet. Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för 
deltagande på distans är uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsen. 
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o Paragraf 29: 
[…] Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för utskotten.  

• Paragrafnumreringen ändras 
• Paragrafrubriker införs för paragraf 26 och paragraf 27 

o Paragraf 26: Om utskotten 
o Paragraf 27: Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 

• Reglementet har lagts in i kommunens nya mall för styrdokument 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att inga ytterligare kostnader uppstår som ett resultat av det föreslagna 
beslutet. Teknisk utrustning är redan inköpt och licenskostnaden för den aktuella 
programvaran finansieras sedan tidigare inom ram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Då ärendet rör en revidering av kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande bedömer förvaltningen att ärendet i sig inte får några 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 till kommunallagen framhåller lagstiftaren vikten av det fysiska mötet och dess 
möjligheter till informella kontakter och åsiktsutbyten. Deltagande på distans bör i första hand 
betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattandet som 
annars inte hade kunnat genomföras. 
 
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: 
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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: 
 

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. 

 
Möjligheten att delta på distans är möjligt för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
under förutsättning att detta anmäls fyra dagar i förväg och att kommunstyrelsens presidium 
bedömer att förutsättningarna för digitalt deltagande är uppfyllda.  
 
Om ett helt kommunstyrelsesammanträde 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. Förändring av 
kommunstyrelsens reglemente i detta hänseende behövs därför inte.  
 
Tekniska förutsättningar 
Förvaltningen bedömer att kommunen har tekniska förutsättningar för att genomföra helt 
digitala möten för kommunstyrelsen och utskotten. 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 (kommunstyrelsens reglemente 16 §).  
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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. Av 16 § i kommunstyrelsens 
reglemente framgår 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 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-16 
Reviderat reglemente 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 

Viktoria.petersson@stenungsund.se 
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REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN I 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 

och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs ändamålsenligt 
och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige 
fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  
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Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs i 
form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar om 
borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och 
utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot enskild. 
När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för invånarna 
genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och 
tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd, 
pensionsmyndighet och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
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• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 
kommunen  

• kulturminnesvård  
• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS 
ARBETSFORMER OCH 
ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består 
av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid 
myndighetsnämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident.  
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
 

15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och att 
kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas. På presidiemötena avgörs också om ärenden 
behöver beredas. 
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna 
tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som 
har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
 
  



 
 11 

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

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstemän vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

23 § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen 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 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 

24 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas till 
kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

25 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

26 § Allmänt om utskotten 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott och ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om ett 
ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

27 § Om presidium, ledamöter och ersättare i utskotten 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid 
som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande och en 
vice ordförande.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

28 § Utskottens ansvarsområden 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör sektor 
stödfunktioners ansvarsområde.  
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Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, grundskolan, 
kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör sektor utbildnings 
ansvarsområde.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  
 

29 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och 
deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår som 
ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 23 § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 
 

30 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
 

31 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  
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32 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i tillämpliga 
delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner i 
kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av inteckningar 
samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- 

och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner kronor 
vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs kommunfullmäktige för 
beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att 
planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens 
befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. 
Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före 
genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STENUNGSUNDS 
KOMMUN 
 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar även för de uppgifter och den verksamhet som 
inte lagts på annan nämnd.  
 

1 § Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av all verksamhet. Därmed är kommunstyrelsen 
kommunens enda verksamhetsnämnd.  
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen 
ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.  
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp fastställda mål och återrapportera till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut.  Kommunstyrelsen 
ska även bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin 
beredning ska kommunstyrelsen särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska 
förutsättningarna. 
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2 § Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 
verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska:  
 

• tillse att verksamheten bedrivs ändamålsenligt 
• övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs 
ändamålsenligt och ekonomiskt  

• utöva uppsikt över övriga nämnds och gemensamma nämnders beslut 
• följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna 
• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen  

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
kommunfullmäktige fastställda program och direktiv,  

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen konstaterar att det har funnits 
brister, ska kommunstyrelsen samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

• tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de kommunala företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• ha uppsikt över verksamhet som bedrivs tillsammans med andra kommuner genom 
avtalssamverkan enligt lag. 

• Anställa kommundirektör och utfärda instruktion för direktör 
• initiera och följa upp förändringar i förvaltningsorganisationen.  

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten i 
kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i 
utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

3 § Kommunstyrelsens ansvar för ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och därmed  
följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om övrig 
ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  
 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  
• handha egen donationsförvaltning  
• i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser 
• bereda budget och andra långsiktiga frågor av ekonomiska karaktär.  

 
Kommunstyrelsen ska behandla årsredovisningen senast i mars varje år. 
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I tillämplig mån ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs 
i form av aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening eller handelsbolag.  
 
Kommunstyrelsen ska, senast i juni, till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret och lämna upplysningar 
om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser.  
 

4 § Kommunstyrelsens personalansvar 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 
anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor. I kommunstyrelsens personansvar ingår bland 
annat följande uppgifter: 
  

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning  
• besluta om stridsåtgärder 
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
• lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 
• personal- och lönepolitik.  

 

5 § Kommunstyrelsens ansvar för frågor rörande omsorg och utbildning  
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 
arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot 
enskild. När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 § 
socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 
med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  
 
Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 
förordningar inom utbildningsområdet. I uppdraget ingår att ansvara för tillsyn av enskild 
förskoleverksamhet och annan enskild pedagogisk verksamhet. I uppdraget ingår även 
myndighetsutövning mot enskild inom detta område.  
 

6 § Kommunstyrelsens ansvar för fritidsfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 
fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna genom att bland annat:  
 

• erbjuda ändamålsenliga anläggningar och lokaler  
• samarbeta och stödja föreningslivet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter.  
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7 § Kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågor 
Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv för 
invånarna genom att bland annat:  
 

• bedriva biblioteksverksamhet  
• medverka till ett rikt och omväxlande utbud av arrangemang  
• vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria  
• bedriva kulturskola.  

 

8 § Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor 
Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 
myndighetsutövning mot enskild. I ansvaret ingår bland annat:  
 

• fysisk planering  
• energiplanering  
• mark och exploatering  
• trafikplanering  
• miljö- och naturvård  
• lokala trafikföreskrifter  
• utbyggnad och förvaltning av gatumark, parkmark, hamnanläggningar och den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen  
• kommunens renhållning  
• förvaltning, utarrendering, utrustning eller annars upplåta fastighet som tillhör 

kommunen  
• att ha en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att främja 

bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande  
• den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet  

 

9 § Kommunstyrelsens övriga uppgifter  
Kommunstyrelsen är tillika civilförsvars-, beredskaps-, kristids-, arbetslöshetsnämnd, 
pensionsmyndighet och väghållningsmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för behandling av 
personuppgifter som utförs inom kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen får träffa ramavtal för inköp till kommunens verksamhet samt i övrigt 
besluta om upphandling och inköp.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar även för  
 

• arbetsmarknadsåtgärder  
• konsumentfrågor enligt konsumentköplagen  
• sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder att allmänt främja näringslivet i 

kommunen  
• kulturminnesvård  
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• planuppdrag då program inte upprättas  
• kommunens informationsverksamhet  
• digitalisering av kommunens verksamheter 
• arbetet med att effektivisera administrationen  
• utvecklingen av brukarinflytandet  
• budget- och skuldrådgivning 
• upphandlings- och inköpsfrågor  
• kommunens anslagstavla som finns på kommunens hemsida 
• regionala frågor 

 

10 § Kommunstyrelsens processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
kommunfullmäktiges beslut, om inte kommunfullmäktige själv beslutar att föra talan i målet.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER OCH ORGANISATION 
 

11 § Kommunstyrelsens sammansättning  
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 10 ersättare. Kommunstyrelsens presidium 
består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska ha titeln kommunalråd. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande ska ha titeln oppositionsråd.  
 

12 § Kommunstyrelsens ordförande  
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland kommunstyrelsens 
ledamöter en ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får närvara och deltaga i överläggningarna men inte i beslut 
vid myndighetsnämndernas sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.  
 
Kommunstyrelsens ordförande ska:  
 

• utfärda kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens förvaltning och med 

uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

• tillse att kommunstyrelsen och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål,  
• vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän på avtalade tider,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat, samt  
• i övrigt tillse, att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgörs.  

 
Kommunstyrelsens ordförande ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 

13 § Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
sammanträde fullgör den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid (ålderspresidenten) 
ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter lika lång tjänstgöringstid som ledamot, 
ska den äldste av dem vara ålderspresident.  
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag ersätter förste vice ordförande och fullgör ordförandens uppgifter.  
 

14 § Förste vice ordförande och oppositionsrådet 
Förste vice ordförande och oppositionsrådet ska på heltid ägna sig åt uppdraget.  
 
Kommunalrådet, förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara och deltaga i 
överläggningarna men ej i beslut vid myndighetsnämndernas och utskottens sammanträden. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.  
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15 § Kommunstyrelsens presidium 
Kommunstyrelsens presidium består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice 
ordföranden.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska planera, leda och ansvara för kommunstyrelsens 
sammanträden. Det innebär bland annat att ansvara för årsplaneringen, ansvara för att 
kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant information inom ansvarsområdet och 
att kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och regionen.  
 
Kommunstyrelsen presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland annat att 
stödja utskotten i ärendeberedningen.  
 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Kommunstyrelsens presidium ska tillsammans med utskottens presidium ha gemensamma 
presidiemöten. Vid dessa möten ska föredragningslistorna till kommande sammanträden med 
kommunstyrelsen och utskotten fastställas. På presidiemötena avgörs också om ärenden 
behöver beredas. 
 

16 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ska underrätta sin 
ersättare i god tid före sammanträdet.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska 
ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En 
ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en 
gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens 
inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt på sammanträdet.  
 

17 § Kallelse till sammanträde  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Om ordföranden eller förste 
vice ordförande inte kan kalla till sammanträdet ansvarar andre vice ordförande för att detta 
sker.  
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
Kallelsen ska sändas till ledamöter och ersättare senast 10 dagar före sammanträdet.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 

18 § Sammanträdesdag  
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska 
hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det 
behövs.  
 

19 § Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från motsatt block senast 10 dagar efter 
sammanträdet. Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.  
 

20 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet.  
 

21 § Delgivning  
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunsekreteraren eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer.  
 

22 § Närvarorätt  
Kommunstyrelsens sammanträden är öppna.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden kan tjänstemän vara föredragande i ärenden som rör 
deras respektive verksamhetsområde.  
 

22 a § Deltagande på distans 
Kommunstyrelsen 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 4 dagar i förväg anmäla detta till kansliet. 
Kommunstyrelsens presidium avgör om förutsättningarna för deltagande på distans är 
uppfyllda. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i kommunstyrelsen. 
 
/ Denna paragraf upphör att gälla den 31 december 2021 / 
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23 § Hänskjuta fråga till kommunfullmäktige  
När kommunstyrelsen fattar beslut på kommunfullmäktiges vägnar ska ett ärende hänskjutas 
till kommunfullmäktige för avgörande om en majoritet av ledamöterna begär det.  
 

24 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som kommunstyrelsen bestämmer, 
(enligt dokumentet Undertecknande av värdehandlingar).  
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar för kommunens 
räkning.  
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KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT  
 

25 § 
Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott och ett välfärdsutskott.  
  
Kommunstyrelsens utskott består vardera av 5 ledamöter och 5 ersättare.  
 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna vad gäller 
ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  
  
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen ska beredas om beredning behövs. 
Kommunstyrelsen och utskotten har gemensamma presidiemöten under vilka det avgörs om 
ett ärende ska beredas av ett utskott. När ärenden beretts ska utskotten lägga fram förslag till 
beslut.  
 

26 § 
Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den 
tid som kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för utskotten en ordförande 
och en vice ordförande.   
 
Till ordförande i Välfärdsutskottet bör kommunalråd eller förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen väljas. Till ordförande i allmänna utskottet bör den person, kommunalråd 
eller förste vice ordförande, väljas som inte valdes till ordförande i välfärdsutskottet.  
Vice ordförande bör väljas från oppositionen/ oppositionerna.   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag får kommunstyrelsen utse annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter.  
 

27 § Utskottens ansvarsområden 
Allmänna utskottet ska ha hand om och bereda samhällsbyggnadsfrågor och 
kommunövergripande frågor.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger bland annat ansvaret för trafiksäkerhet, fysisk 
planering, kollektivtrafik, köp av fastigheter samt andra frågor som rör sektor 
samhällsbyggnads ansvarsområde.  
 
Inom allmänna utskottets ansvarsområde ligger även bolagsfrågor, måltidsfrågor, 
näringslivsfrågor, upphandling, kommunikation samt andra frågor som rör sektor 
stödfunktioners ansvarsområde.  
 
Välfärdsutskottet ska ha hand om och bereda utbildnings- och sociala frågor.  
 
Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger bland annat förskoleverksamheten, 
grundskolan, kulturfrågor, arbetsmarknadsfrågor, föreningsfrågor och andra frågor som rör 
sektor utbildnings ansvarsområde.  
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Inom välfärdsutskottets ansvarsområde ligger även äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, 
funktionshinderfrågor samt andra frågor som rör sektor socialtjänst ansvarsområde.  
 

28 § Utskottens sammanträden 
Utskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer och i övrigt när 
ordföranden anser att det behövs. Utskottet ska också sammanträda när minst två ledamöter 
begär det. 
 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.  
 
Kommunalrådet, kommunstyrelsens förste vice ordförande och oppositionsrådet får närvara 
och deltaga i överläggningarna men inte i beslut vid utskottssammanträde där man inte ingår 
som ledamot eller ersättare. 
 
Det som finns föreskrivet i kommunallagen om en nämnds sammanträde och om ersättares 
tjänstgöring gäller även för utskotten. Även 16 § och 22 a § i detta reglemente gäller för 
utskotten. 
 

29 § Kallelse till utskottens sammanträde 
Kallelse ska utfärdas till utskottens sammanträden. Det som har föreskrivits i 17 § i detta 
reglemente om kallelse till kommunstyrelsen gäller i tillämpliga delar även för utskotten. 
Kallelse ska dock skickas ut fem dagar före sammanträdet.   
 

30 § Protokoll vid utskottens sammanträden 
Protokoll ska föras i utskotten.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.  
 
Ett utskott kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
I övrigt gäller det som anges i 5 kap 65-70 §§ kommunallagen om protokoll och dess innehåll 
med mera.  
 

31 § Hur ärenden avgörs och andra bestämmelser 
Det som anges i 5 kapitlet 53-56 §§ kommunallagen om hur ärenden avgörs gäller i 
tillämpliga delar i utskotten. Jävsbestämmelserna för nämnd i kommunallagen ska tillämpas.  
 
Utskotten har rätt att inhämta yttranden och upplysningar från beredningar och tjänstepersoner 
i kommunen. 
 
Vid utskottens sammanträden är tjänstepersoner föredragande i de ärenden som berör deras 
verksamhetsområden.  
 
______________ 
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Med de begränsningar som framgår av 5 kap 1-2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att 
beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att besluta i följande grupper av ärenden. 
 

• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige, om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige, 
även i de fall då det är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan träffa överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal 

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt i budget och andra styrdokument 

• besluta om avskrivning av kommunens fordran, som icke i varje enskilt fall överstiger 
100 000 kronor 

• medge utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation av 
inteckningar samt utbyte av pantbrev 

• organisatoriska förändringar som inte är av principiell natur 
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom en kostnadsram på 6 miljoner 
kronor vid varje ärende. Ärenden utöver denna kostnadsram tillställs 
kommunfullmäktige för beslut. 

• planuppdrag samt planprogram under förutsättning att riktlinjerna för det aktuella 
området i ÖP beaktas 

• anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan och 
bygglagen 5 kap 27 och 38 §§. En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är 
att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. 
Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller 
upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande 

• besluta att avslå en begäran om att upprätta en ny, ändra eller upphäva en detaljplan, 
områdesbestämmelser eller en fastighetsplan  

 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 31 Dnr: KS 2020/1006 
 
Möjliggörande av digitalt deltagande på tekniska 
myndighetsnämndens sammanträden, komplettering av reglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden 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 4 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. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i tekniska myndighetsnämnden. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och upphörde att 
gälla vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut skickas till 
mia.skytt@stenungsund.se 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/1006
2022-01-10

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

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden 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 4 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. Den placeras mellan paragraf 12 § 
Närvarorätt och 13 § Yrkande och får därmed paragrafnummer 13 §. Samtliga paragrafer efter 
den nya paragrafen får härigenom ny numrering.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tillåta digitalt deltagande för ledamöter på 
distans i tekniska myndighetsnämnden. Beslutet var emellertid tidsbegränsat och upphörde att 
gälla vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen föreslår ändringar av tekniska myndighetsnämndens 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. Paragrafen införs mellan de nuvarande paragraferna 12 och 
13 och får därigenom paragrafnummer 13. Samtliga paragrafer efter den nya paragrafen får ny 
numrering.  
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Ekonomiska konsekvenser 
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 tekniska myndighetsnämnden 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. 
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Ovanstående minikrav innebär krav på tekniska förutsättningar för att deltagande på distans 
ska kunna vara möjligt. Det måste finnas tekniska förutsättningar för att: 
 

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 
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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 
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 
Mia.skytt@stenungsund.se 
Erik.ahlstrom2@stenungsund.se 
Viktoria.petersson@stenungsund.se  

mailto:Mia.skytt@stenungsund.se
mailto:Erik.ahlstrom2@stenungsund.se
mailto:Viktoria.petersson@stenungsund.se


Ärendenummer: #12287 | Inskickat av: BERT NYGREN (signerad) | Datum: 2021-12-24 10:08 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
BERT NYGREN

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #12287 | Inskickat av: BERT NYGREN (signerad) | 2021-12-24 10:08

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Demokratiberedningen

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #12287 | Inskickat av: BERT NYGREN (signerad) | Datum: 2021-12-24 10:08 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

BERT NYGRENNamn: 
Person ID: 

2021-12-24 10:08Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ticket #922833
Status Öppen Namn Christer Svensson

Prioritet Normal Email
Avdelning Kansli Telefon

Skapad datum 2021/12/15 13:42 Källa Email
 

Tilldelat till Mottagare Kommun
SLA-regel Default SLA Senaste Svar

Förfallodatum 2021/12/23 10:36 Senaste Meddelande 2021/12/15 13:42

Begäran om entledigan

2021/12/15 13:42 Begäran om entledigan Christer Svensson

Till Kommunfullmäktiges presidium

 

På grund av hälsoskäl önskar jag bli entledigad från mina uppdrag som ledamot i Beredningen Miljö och
fysisk planering samt som  ledamot i Gårdsjöstiftelsen.

 

Ödsmål 21-12-15

 

Christer Svensson

 

 

 

Skickades från E-post för Windows 10

 



Ärendenummer: #12226 | Inskickat av: Mats Erik Gjertz (signerad) | Datum: 2021-12-16 21:01 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Mats Erik Gjertz

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #12226 | Inskickat av: Mats Erik Gjertz (signerad) | 2021-12-16 21:01

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som nämndeman för Moderaterna.

Mvh Mats Gjertz

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #12226 | Inskickat av: Mats Erik Gjertz (signerad) | Datum: 2021-12-16 21:01 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Mats Erik GjertzNamn: 
Person 

2021-12-16 21:01Datum: 
Signerad checksumma: 
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Ticket #922833
Status Öppen Namn Christer Svensson

Prioritet Normal Email
Avdelning Kansli Telefon

Skapad datum 2021/12/15 13:42 Källa Email
 

Tilldelat till Mottagare Kommun
SLA-regel Default SLA Senaste Svar

Förfallodatum 2021/12/23 10:36 Senaste Meddelande 2021/12/15 13:42

Begäran om entledigan

2021/12/15 13:42 Begäran om entledigan Christer Svensson

Till Kommunfullmäktiges presidium

 

På grund av hälsoskäl önskar jag bli entledigad från mina uppdrag som ledamot i Beredningen Miljö och
fysisk planering samt som  ledamot i Gårdsjöstiftelsen.

 

Ödsmål 21-12-15

 

Christer Svensson

 

 

 

Skickades från E-post för Windows 10
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