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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
28 mars 
 

   

3 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 
medicinska och psykologiska insats - 2021- 
sektor utbildning 
09:05-09:10 
 

Svara på 
frågor: 
Annika 
Sunesson, 
Pernilla 
Lundmark 
 

KS 
2021/1015 

 

4 Fristående förskolan Blå Musslan - ansökan 
om utökande av verksamhet 
09:10-09:25 

Föredragning: 
Annelie 
Schön 
 

KS 
2021/103 

 

5 Förstärkning av antalet ferieplatser 2022 
09:25-09:30 
 

Svara på 
frågor:  
Sandra 
Tedenby 
 

KS 
2022/243 

 

6 Remiss - samverkansavtal - 
naturbruksutbildning – VGR 
09:30-09:40 

Svara på 
frågor: 
Niclas 
Brattefors 
och Sandra 
Tedenby 
 

KS 
2022/202 

 

7 Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4, 
2021 
09:40-09:45 
 
 
 
 
 

Svara på 
frågor: 
Rickard 
Persson 
 

KS 
2021/327 
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8 Utökning av projektbudget för projekt 

Svenshögen, Svartehallen och Sågen 
09:45-10:05 
Tjänsteskrivelse ej klar 
 

Föredragning: 
Anna-Maria 
Samuelsson  

KS 
2018/209 

 

9 Granskning gällande Uddevalla kommuns 
översiktsplan 2022 
10:05-10:15 

Svara på 
frågor: 
Alexander 
Andersen, 
Malin 
Henriksson 
 

KS 
2022/118 

 

10 Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - 
Resurser för detaljplaneframdrift 
10:15-10:25 
 

Svara på 
frågor: 
Daniel Jerling 
 

KS 
2022/8 

 

11 Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 
3:19 
10:25-10:40 
 

Svara på 
frågor:  
Torun Hultén 

KS 
2021/988 

 

  
Paus 10:40-10:55 
 

   

12 Planstarter 2022/2023 
10:55-11:05 
 

Svara på 
frågor: 
Veronica 
Götzinger 
 

KS 
2021/1194 

 

13 Samråd för detaljplan för CW Borgs väg 
11:05-11:10 
 

Svara på 
frågor:  
Veronica 
Götzinger, 
Fabiana 
Tomé 
 

KS 
2018/332 

 

14 Återrapportering om ändring av detaljplan 
för särskilt boende alternativt 
trygghetsboende/seniorboende 
11:10-11:15 
 
 
 
 

Svara på 
frågor:  
Torun Hultén 
 

KS 
2021/1093 
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Emma 
Friberg, 
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Svensson 
 

KS 
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11:40-11:55 
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frågor: 
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Cessford,  
Michael 
Kööhler 
 

KS 
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17 Projektering och upphandling av 
ombyggnation Ucklumskolan 
11:55-12:15 

Föredragning: 
Benny 
Ankargren 
 

KS 
2022/193 

 

  
Lunch 12:15-13:10 

   

18 Partner i NyföretagarCentrum 
13:10-13:20 
 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2021/1163 

 

19 Komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande ombud enligt 
entreprenadavtalen AB, ABT och ABK 
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Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke, 
Viktoria 
Persson 
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verksamheter 
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Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2021/851 

 

21 Svar på återremiss - Revidering av policy för 
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 
13:35-13:40 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 

KS 
2019/297 
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22 Arvode och ersättningar vid de allmänna 
valen 2022 
13:40-13:45 

Svara på 
frågor: 
Helena 
Maxon 
 

KS 
2022/230 

 

23 Redovisning av oavslutade motioner 2022 
13:45-13:50 

Svara på 
frågor: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/166 

 

24 Arbetsordning för Miljöforum 
13:50-14:00 

Föredragning: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2019/196 

 

25 Fastställande av internkontrollplan för 
kommunstyrelsen 2022 
14:00-14:10 

Föredragning: 
Marcus 
Starcke 
 

KS 
2022/47 

 

26 Årsredovisning 2021, Stenungsunds kommun 
14:10-14:15 
 

Svara på 
frågor: 
Erica 
Bjärsved 
 

KS 
2021/1086 

 

27 Ombudgetering investeringar 2021-2022 
14:15-14:35 

Föredragning: 
Erica 
Bjärsved 
 

KS 
2022/35 

 

28 Ianspråktagande av investeringsreserv för 
Kompetens och utveckling 2022 
14:35-14:40 
 

Svara på 
frågor: 
Erica 
Bjärsved 
 

KS 
2022/232 

 

29 Yttrande över förslag till budget för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2023 
14:40-14:45 

Svara på 
frågor: 
Erica 
Bjärsved 
 

KS  
2022/225 

 

30 Årsredovisning 2021 och 
ombudsinstruktioner Soltak AB 
14:45-14:50 
 
 

Svara på 
frågor: 
Erica 
Bjärsved 

KS 
2022/227 
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Paus 14:50-15:05 
 
 

   

31 Anmälningsärende - Budget för 
Överförmyndarnämnden 2023 
15:05-15:10 
 

 KS 
2022/201 

 

32 Anmälningsärende - Bokslut med 
måluppföljning/verksamhetsberättelse för 
Överförmyndarenheten 2021 
15:10-15:15 
 

 KS 
2022/200 

 

33 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 
15:15-15:20 
 

 KS 
2022/36 

 

34 Redovisning av delegationsbeslut 
15:20-15:25 
 

 KS 
2022/68 

 

35 Redovisning av ordförandebeslut 
15:25-15:30 
 

 KS 
2022/40 

 

36 Regional information 2022 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 
• Renova AB 

 
15:30-15:50 
 

 KS 
2022/58 

 

37 Information från kommundirektör 2022 
15:50-16:10 
 

 KS 
2022/59 

 

 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-02-23

  
 
 
 
 
§ 15 Dnr: KS 2021/1015 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats - 2021- sektor utbildning 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2021 upprättats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser beskrivs och utvärderas varje år. Syftet är 
att säkra en god och säker vård genom att identifiera och förebygga risker och händelser. 

Elevhälsan har under 2021 genomfört flera åtgärder för ökad patientsäkerhet. Resultat och 
analys av dessa åtgärder ligger till grund för mål och strategier för 2022.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2021 
 
Beslut skickas till 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
Pernilla.lundmark@stenungsund.se 
 

 
 
 



 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1015
2021-11-02

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare  
 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insats 2021 - sektor utbildning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar att patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och 
psykologiska insatser 2021 upprättats.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser beskrivs och utvärderas varje år. Syftet är 
att säkra en god och säker vård genom att identifiera och förebygga risker och händelser. 

Elevhälsan har under 2021 genomfört flera åtgärder för ökad patientsäkerhet. Resultat och 
analys av dessa åtgärder ligger till grund för mål och strategier för 2022.  
 
Det är vårdgivarens ansvar att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) och SOSFS 2011:9 måste alla vårdgivare upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet och ska finnas tillgängligt hos vårdgivaren. Elevhälsans medicinska 
insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av skolväsendet samtidigt 
som de är en del av hälso- och sjukvården och omfattas således av hälso- och sjukvårdens 
lagar. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som 
vidtagits och slutligen mål och strategier för 2022. Patientsäkerhetsberättelsen utgår från 
Sveriges Kommuners och Regioners standardiserade mall för patientsäkerhetsberättelse. 

Under 2021 har Corona-pandemin, liksom 2020, fortsatt påverkat elevhälsans arbete 
exempelvis genom att samverkan med övriga vårdgivare fått genomföras i digitala forum.  
Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) har samarbetat med primärvården gällande Covid -19 
vaccinationer på gymnasiet och i åldersgruppen 12 - 15 år. EMI har dessutom varit behjälplig 
vid smittspårningar och med att administrera gurgeltest på grundskola och gymnasium. Sektor 
Utbildnings covid-19 samordnare har bistått hela sektorn och varit kontaktperson mot 
Smittskydd VGR. 



 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1015
2021-11-02

Trots pandemin har EMI kunnat fullfölja uppdraget med vaccinationer och hälsobesök.  

Skolsköterskor och skolpsykologer bidrar aktivt till ökad patientsäkerhet genom att anmäla 
avvikelser, händelser och risker. En avvikelse har vid utredning lett till att en anmälan lämnats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Under 2022 kommer arbetet med att utveckla en god och säker vård med hög patientsäkerhet 
att fortsätta genom arbete med ledningssystem, processer, rutiner samt kompetensutveckling. 
Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisningen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förbättrat kvalitetsarbete och tydliggörande av processer, strukturer och system för 
patientsäkerhet möjliggör bättre förutsättningar för en god elevhälsa.  
 
Arbetet med att utarbeta en årlig patientsäkerhetsberättelse innebär att elevhälsans respektive 
skolpsykologernas personal får en god överblick över det gångna årets åtgärder och tjänar 
därmed som ett viktigt verktyg i verksamhetens kvalitets- och uppföljningsarbete.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om God hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annika Sunesson 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Annika.sunesson@stenungsund.se 
Pernilla.lundmark@stenungsund.se 
 

mailto:Annika.sunesson@stenungsund.se
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Inledning 

 

PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  

  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.  

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för 
den som vill ta del av del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. 
 

 
Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020–2024” 
 
Mallen är framtagen inom ramen för kunskapsstyrningsorganisationen, på uppdrag av den nationella samverkansgruppen 
(NSG) inom patientsäkerhet, 2021-09-23.  
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SAMMANFATTNING 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI) är en del av 
skolväsendet samtidigt som de är en del av hälso- och sjukvården och därmed omfattas av 
hälso- och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande 
för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

 

Skolsköterskor och skolpsykologer har regelbundna professionsträffar för att säkerställa hög 
patientsäkerhet i verksamheten. Verksamheten bedrivs med vetenskap och väl beprövad 
erfarenhet som grund.  

 

Samverkan med övriga vårdgivare är viktig och under året har samverkan i större 
utsträckning skett i digitala forum. Initialt beroende på Covid-19 men sedermera som ett 
möjligt alternativ för ökad tillgänglighet och deltagande.   
 

EMI har under 2021 samverkat och samarbetat med primärvården gällande Covid -19 
vaccinationer på gymnasiet och i åldersgruppen 12-15 år. EMI har på grundskolorna och 
gymnasiet varit behjälplig vid smittspårningar och administration av gurgeltest. 
Covidsamordnare för sektor Utbildning har bistått hela sektorn i Covid relaterade frågor och 
varit kontaktperson mot Smittskydd VGR. 

 

EMI har trots ändrade förutsättningar på grund av Covid-19 följt de upparbetade 
strukturerna för att fullfölja uppdraget med vaccinationer och hälsobesök. 

 

Skolsköterskor och skolpsykologer bidrar aktivt till ökad patientsäkerhet genom att anmäla 
avvikelser, händelser och risker. En avvikelse har vid utredning lett till att en Lex Maria-
anmälan lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Under 2022 kommer arbetet med att utveckla en god och säker vård med hög 
patientsäkerhet att fortsätta genom arbete med ledningssystem, processer, rutiner samt 
kompetensutveckling. Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
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GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

 

Engagerad ledning och tydlig styrning  
Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 

Målet för hälso- och sjukvården (2017:30) är en god hälsa och en vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Kännetecken på en god vård och omsorg 
är att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, att den utförs på ett 
effektivt och säkert sätt. Den ska vara rättssäker och erbjudas i rimlig tid samt vara jämlik 
och utföras med respekt för människans integritet och specifika behov. Målet med 
patientsäkerhetsarbetet är att säkra en god och säker vård där risker och händelser 
identifieras tidigt och därmed kan förebyggas. 

 

För att kunna uppnå detta mål är det nödvändigt att det inom verksamheten finns den 
bemanning, personal och kompetens som krävs. Det ska finnas säkra rutiner och lokala 
riktlinjer för arbetet och dessa ska vara kända av all personal. Arbetsmiljön ska vara sådan 
att tid finns för planering och kvalitetsarbete. 

 

Strategier för att uppnå dessa mål är att: 

• arbeta systematiskt enligt nationella analysmodellen PDCA (Plan-DO-Check-Act) 
planera, genomföra, kontrollera och följa upp arbetet fortlöpande, kvalitetssäkra på 
nytt, 

• årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en verksamhet som 
tidigt kan förebygga händelser och avvikelser, 

• ge förutsättningar att arbeta systematiskt med riktlinjer och rutiner som kan 
implementeras i verksamheten.  

 

EMI/EPI arbetar fortlöpande med det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla 
elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats (EPI).  

 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 

EMI och EPI är en del av skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården 
och omfattas därför av hälso- och sjukvårdslagen. Stenungsunds kommunstyrelse är 
vårdgivare för EMI och EPI.  

Vårdgivarens ansvar är att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren ska leda, planera och 
kontrollera verksamheten så att kraven på god vård uppfylls. Vårdgivaren ansvarar för att 
verksamhetschef och Lex Maria-ansvarig är utsedda. Vårdgivaren har delegerat ansvaret - 
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verksamhetschef för hälso- och sjukvården till elevhälsans funktionschef Annika Sunesson. 
Kommunstyrelsen har delegerat uppdraget att besluta om Lex Maria och anmäla till 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) till Ulrica Roos Lundgren. För att säkerställa 
medicinsk och psykologisk kompetens och erfarenhet av hälso- och 
sjukvårdsledning/patientsäkerhet har Annika Sunesson utsett en medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska (MLA) och en skolpsykologiskt ledningsansvarig psykolog 
(PLA) som fått uppdrag i enskilda ledningsuppgifter. Det grundläggande uppdraget för MLA 
/PLA är att leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Ulrica Roos Lundgren är MLA 
och Elisabeth Risberg är PLA. Varje legitimerad sjukvårdspersonal arbetar under eget 
yrkesansvar och ska medverka till hög patientsäkerhet och god kvalitet på vården. 

 

IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården inom elevhälsan. IVO bedriver tillsyn av 
verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt av hälso- och 
sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala 
brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att 
verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.  

Elevhälsan ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och arbeta för elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. Den gemensamma elevhälsan omfattas av de medicinska-, 
psykologiska-, psykosociala- och de specialpedagogiska insatserna. (SFS 2010:800, 2kap 25–
26§§).  

 

För att tillgodose och säkerställa likvärdigheten mellan kommunens skolenheter avseende 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser har Stenungsunds 
kommun en centralt organiserad elevhälsa innefattande kompetenserna skolskolpsykolog, 
skolläkare, skolsköterska, logoped, skolkurator, specialpedagoger samt studie-och 
yrkesvägledare. För att ytterligare tillgodose specialpedagogiska insatser finns speciallärare 
och specialpedagoger anställda på varje skolenhet. Elevhälsopersonalen är lokaliserad på 
varje skolenhet och samtliga skolenheter har med ledning av rektor ett tvärprofessionellt 
elevhälsoteam med regelbundna möten, där samverkan mellan elevhälsans professioner och 
pedagogisk personal bidrar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elever 
och vårdnadshavare har möjlighet att själva ta kontakt med elevhälsans professioner. 

 

Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Stenungsund riktas till elever i 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Skolsköterskorna arbetar 
efter upprättat basprogram, metodstöd Göteborg, utifrån Socialstyrelsens och Skolverkets 
nationella riktlinjer i ”Vägledning för elevhälsan”, vilket erbjuder samtliga elever upprepade 
hälsobesök och vaccinationer under skolåren. Syftet med besöken är att förebygga ohälsa 
och främja hälsa samt identifiera hinder för inlärningen. EMI /EPI arbetar också för att 
motivera eleverna samt främja och stödja lusten att lära.  

 

Endast en begränsad del av skolpsykologernas arbetsområde omfattas av hälso-och 
sjukvårdslagen. Exempel på detta är direkt arbete med enskilda elever, samverkan med 
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föräldrar och skolpersonal t.ex. vid utredning / bedömning, remisshantering, journalföring 
och behandlingsinriktade samtal/råd till elever och vårdnadshavare.  

 

MLA har under året varit covidsamordnare för sektor Utbildning. Det har bland annat 
inneburit omvärldsbevakning, kommunikationsinsatser gentemot personal och 
vårdnadshavare, samverkan vårdcentral - skola, deltagande i samrådsmöten länsstyrelsen/ 
smittskydd VGR (Västragötalandsregionen) och Sektorledningsmöten samt 
sektorsövergripande samverkansgrupp (SSG). Ett angeläget arbete har varit att upprätthålla 
hög tillgänglighet för personal inom sektor Utbildning gällande covid-frågor.  

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 

 
För att förebygga vårdskador inom EMI och EPI krävs samverkan med olika aktörer. 

EMI och EPI samverkar med: 

• Vårdnadshavare och elever. 
• Rektor, elevhälsopersonal och pedagogisk personal.  
• I enskilda elevärenden sker samverkan och samarbete med Arbetsmarknadsenheten 

(AME), Vuxenutbildning, Socialtjänst, Skola samt Individ och familjeomsorgen 
(SKIFO), primärvård, Barnavårdscentral (BVC), Barn och ungdomsmedicinska 
mottagningen (BUM), ungdomsmottagning, Habiliteringen, Barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP), övrig specialistsjukvård samt Mini Mia och privata aktörer 
inom hälso- och sjukvård. 

• Samverkan i mellersta Bohuslän och Ale (SIMBA) - samverkan har tydliggjorts och 
gäller barn och ungdomar mellan 6 - 18 år med lindrig psykisk ohälsa. Ungdom och 
vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser samt optimal hantering 
på rätt nivå. Riktlinjer finns för samverkan och samarbete mellan skola, socialtjänst, 
hälso- och sjukvård inom första linjen samt konsultationsmodell för samverkan på 
specialistnivå. Ingår även i styrgrupp för SIMBA.   

• Är en del av utvecklingsgrupp psykisk hälsa barn och unga inom SIMBA området. Är 
också en del av lokal samverkansgrupp kring barn och ungas hälsa för Stenungsund 
och Tjörn.   

• I samverkan med kommunens socialtjänst har centrala barn och elevhälsan bildat ett 
nätverks-lag som har ett särskilt uppdrag att sammankalla och leda individcentrerade 
samverkansmöten, så kallade nätverksmöten, ofta enligt överenskommelse för barn 
och ungas hälsa. Överenskommelser och beslut dokumenteras i en samordnad 
individuell plan (SIP).  

• Nätverk för MLA/PLA och samverkan med verksamhetschefer på regional nivå. 
• Centrala barnhälsovården, Södra Bohuslän, träffas tillsammans med MLA nätverk två 

gånger per år. 
• Samarbete med folkhälsoplanerare och primärvård gällande FAR (fysisk aktivitet på 

recept).  



8 
 

• Professionsträffar med psykologer från olika verksamheter i närområdet som arbetar 
med barn och unga.  

 

Informationssäkerhet 

HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Informationssäkerheten gäller i detta fall lokalt och innefattar datajournalsystemet för alla 
yrkeskategorier inom Elevhälsan i Stenungsunds kommuns grundskolor, gymnasieskolan och 
särskolan.  

I början av 2019 påbörjades en genomlysning av kommunens system som berördes av 
GDPR:s krav på behandling av personuppgifter. Tillsammans med systemförvaltare för PMO 
klassades systemet i registret KLASSA där PMO som register är högsäkerhetsklassad, vilket 
innebär ett grundligt arbete kring informationssäkerhet. Detta arbete pågår fortfarande.   

Under 2021 har en upphandling gällande datajournalsystem för elevhälsan påbörjats och 
förväntas bli klar och träda i kraft i september 2022. I och med denna upphandlingsprocess 
har systemförvaltare, ansvarig upphandlare, IT samt kommunens risk- och 
säkerhetssamordnare genomfört risk- och säkerhetsanalyser och klassificering för nytt 
datajournalsystem. I processen ingår, att styrka att vårdgivaren, som ansvarar för 
informationssäkerheten, säkerställer personuppgifters:    

Tillgänglighet (dokumenterade personuppgifter hos vårdgivaren är åtkomliga och 
användbara för den som är behörig) 

Riktighet (personuppgifterna är oförvanskade) 

Konfidentialitet (obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifterna) 

Spårbarhet (åtgärder kan härledas till en användare i informationssystemet som är helt eller 
delvis automatiserade) 

 

Utifrån upphandlingsförfarandet har flera behov rörande informationssäkerhet identifierats.  

 

Dokumenthanteringsplanen för elevhälsan i Stenungsunds kommun har reviderats under 
året och kommer att beslutas politiskt i april 2022. Dokumenthanteringsplanen kopplat till 
dokumentationssystemet är en del i informationssäkerheten. En risk– och säkerhetsanalys 
kopplad till de behov som upphandlingen kräver, har genomförts.  

  

Rutiner för hantering av logg-listor och kontroll 

En gång i månaden tar systemförvaltaren ut en avvikelselogg ur PMO. En första kontroll 
säkerställer användarens behörighet kopplat till enhet. Därefter kontrolleras de 
journaler/akter som användaren använt utifrån behörighet. Vid avvikelse måste användaren 
skriftligen, inom 1 – 2 veckor, förklara orsaken till avvikelsen.   
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Skulle orsaken bedömas icke trovärdig kontaktas verksamhetschef och MLA/PLA som 
tillsammans med systemförvaltare bedömer om ärendet ska utredas ytterligare. Under 2021 
har det ej varit aktuellt. 

  

En god säkerhetskultur  
Varannan vecka träffas EMI och EPI professionsvis. Tiden är avsatt för 
strukturerad kollegial handledning (EMI), extern handledning (EPI) och 
patientsäkerhetsarbete så som ex. arbete med rutiner, processer och 
avvikelser. Det drivs ett systematiskt arbete för att skapa ett tillåtande 
och stöttande klimat och därigenom öka sannolikheten att medarbetare 
uppmärksammar och lyfter risker och avvikelser. 

För att hantera avvikelser används avvikelsehanteringssystemet DF Respons.  

MLA och PLA samarbetar regelbundet för samsyn och ökad kunskap om och fokus på 
patientsäkerhetsfrågor i professionsgrupperna. 

 

Adekvat kunskap och kompetens 
Tillsammans med enhetschefer säkerställer MLA/PLA bemanning utifrån 
aktuellt elevunderlag och ser över behovet av kompetensutveckling. Vid 
nyanställning utses en erfaren kollega till mentor med uppgift att stötta 
och guida den nyanställde. Dessutom görs avstämningar med MLA/ PLA. 
Alla nyanställda får en genomgång av aktuella system bland annat 
journalföringssystemet, avvikelsehanteringssystem. 
 

Patienten som medskapare  
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 

All hälso- och sjukvård inom verksamheten är frivillig, det är ett 
erbjudande som ges till alla elever och vårdnadshavare. Ett samtycke till 
vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig, men till 
vaccination eftersträvas skriftligt medgivande av samtliga vårdnadshavare. 
Inför utredning om mottagande i särskola krävs skriftligt samtycke. Utifrån mognad och ålder 
kan elever i gymnasiet ges möjlighet att själva ta beslut om vaccination. Verksamheten ska 
alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för bästa möjliga behandlings- 
och vårdresultat. Eleven bör alltid informeras om det som rör hen, och informationen ska 
anpassas efter elevens mognad och ålder. 

Eleven ska ha medinflytande som med tiden eller under vissa omständigheter övergår till 
självbestämmande. Verksamheten samverkar med elev och vårdnadshavare om elevs 
sjukdom/funktionshinder och informerar vid behov berörd personal efter inhämtat samtycke 
från vårdnadshavare/elev. Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven ska 
känna sig respekterad.  

Tolk ska användas vid behov, endast auktoriserad tolkverksamhet ska då användas.  
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Överföring av journal till skola utanför kommunen eller friskola sker efter vårdnadshavares 
skriftliga medgivande. På gymnasiet inhämtas medgivande från eleverna själva.  

 

AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  

 

 

 

Kontroller av medicinskteknisk utrustning utförs årligen enligt fastställd rutin. Därefter går 
MLA genom rapporten för att säkerställa att den utrustning enheten använder har 
genomgått kontrollen. Under 2021 godkändes inte all medicinteknisk utrustning, en 
audiometer underkändes och har således uppdaterats med nya audiocups. 

För att säkerställa likvärdig bemanning av EMI/EPI på skolorna genomförs inför varje läsår 
utifrån en elevtyngdsmätning. EMI följer Riksföreningen för Skolsköterskors riktlinjer om att 
ingå i max 2 elevhälsoteam per heltidstjänst.  

Utifrån identifierade behov har ett antal skolpsykologutredningar upphandlats externt 
utifrån att insatsen ska ske inom rimlig tid.  

EMI följer på varje enskild skola upp antal genomförda hälsosamtal, hälsobesök, 
vaccinationer, spontana besök samt kontrollelever. I stort sett alla elever i grundskolan och 
på gymnasiet kommer på planerade hälsobesök/hälsosamtal och hälsobesök.   

Egenkontroll/kvalitetsmått Omfattning Källa 

Avvikelser EMI/EPI Löpande 
nätverksmöten 
1g/mån.  

Avvikelsehantering 

Kalibrering av instrument 
inom EMI 

1 gång per år Enligt rutin 

Patientens klagomål och 
synpunkter EMI/EPI 

Löpande Patientnämnden, IVO, 
kommunens 
klagomålshantering, direkt 
inkommande 
muntligt/skriftligt.  

Tidsplan verksamhet EMI 2 ggr/termin Årshjul 

Lokaler och utrustning 
EMI/EPI 

1 gång per år Kvalitetsmått 

Läkemedel EMI 2 gånger per år Enligt rutin 

Journalgranskning EPI/EMI 1gång/år Enligt rutin 

Behörighet journaler 
EMI/EPI  

1gång/mån Enligt rutin 

Bemanning utifrån 
elevunderlag 

1gång/läsår Enligt rutin 
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Den medicinska insatsen i elevhälsan ingår i en årligen återkommande nationell uppföljning 
gällande vaccinationstäckning i landet. Varje skolsköterska dokumenterar genomförda 
vaccinationer via PMO/Nationella vaccinationsregistret (NVR). Det sker en koppling NVR där 
enheten enligt lag är skyldig att föra in vaccinationer. Registret har till syfte att man 
nationellt ska kunna se vaccinationstäckning. 

 
Granskning av journaler EPI har genomförts enligt plan och journalföringen bedöms hålla 
god kvalitet. 
 
För att öka tillgänglighet av test-material har en uppsättning iPads för WISC-V testning köpts 
in. Arbete med att säkerställa patientsäker arkivering fortsätter och arkivskåp samt 
nyckelskåp har köpts in. 
 

Säker vård här och nu  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 

All personal i verksamheten ansvarar för att identifiera och rapportera risker som kan 
medföra negativa händelser eller tillbud i verksamheten och för elever. Förändringar i 
verksamheten kan också påverka patientsäkerheten. Genom att dokumentera alla händelser 
som skulle ha kunnat leda till risker eller vårdskada för den enskilde eleven kan all hälso- och 
sjukvårdspersonal bedöma inom vilka områden säkerheten måste utvecklas och förbättras. 

Nödvändiga riskbedömningar har genomförts, främst relaterade till covid-19. 

 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
 

Verksamheten rapporterar direkt i avvikelsesystemet DF-Respons de händelser som har 
medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård och 
behandling. DF-respons fungerar som ett processtöd. 

Vid utredning av avvikelser utses en arbetsgrupp där MLA/PLA ingår tillsammans med 
medarbetare, detta för ökad kvalité i utredningsprocessen och för att höja kompetensen och 
därmed skapa ökad trygghet hos medarbetare. Avvikelseprocessen har förtydligats i ett 
flödesschema. 

 
EMI 

Anledning  Antal  Förbättringsförslag  
Vård och behandling 3 Säkra befintlig rutin angående 

remisshantering i 
professionsgruppen 
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Dokumentation 2 Uppdatera befintlig rutin 
angående överlämningar 
mellan stadier 

Ej utförd insats 2 Belysa rutiner med bla 
samverkan med 
samarbetspartners.  

Information/samverkan 2 Uppdatera rutin vid 
överlämningar mellan 
samarbetspartner 

Läkemedel 1 Uppdatera och revidera 
befintlig rutin vid 
vaccinationsprocess 

 
EPI 

Anledning  Antal  Förbättringsförslag  
Dokumenthantering 2 Belysa rutiner, revidera 

dokumenthanteringsplan 
Vård/behandling 1 Upprätta rutin, egenkontroll 

journalgranskning 
 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 

Synpunkter på omhändertagandet inom verksamheten ska alltid tas om hand och 
vidarebefordras till verksamhetschefen för HSL. Verksamhetschef för HSL tar skyndsamt 
kontakt med den som rapporterat klagomål samt informerar berörd personal. 
Verksamhetschef för HSL ansvarar tillsammans med MLA/PLA därefter för att analys görs för 
att fastställa om behov av förnyade eller förtydligande av riktlinjer och rutiner finns. EMI/EPI 
ska främja samverkan med elever och vårdnadshavare i dessa frågor i syfte att öka 
kvaliteten. Klagomål och synpunkter kan lämnas direkt till HSL-personal, rektorer, 
enhetschefer för elevhälsan eller via kommunens hemsida. Klagomål kan lämnas både 
skriftligt och muntligt. 

EMI har under året tagit emot ett klagomål angående vård och behandling och två klagomål 
avseende bemötande. Klagomålen har hanterats och följs upp med berörda. Ett av 
klagomålen ledde efter utredning till en Lex Maria anmälan till IVO. IVO har ännu inte 
återkopplat. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  
För att höja patientsäkerheten och erbjuda ett gott mottagande av nyanlända har 
samarbetet med primärvården i Stenungsund fortsatt under året. Eleverna och familjerna 
tas emot av den skolsköterska som arbetar på det stadiet på Välkomsten där eleven ska 
börja. Remisser för hälsoundersökning skickas till en av kommunens vårdcentraler och 
fördelas där mellan kommunens tre vårdcentraler. Samarbetet med primärvården gällande 
vaccinationer mot Hepatit B för nyanlända elever har fortsatt. Det innebär att nyanlända 
elever får vaccin mot Hepatit B i skolan (utöver de vaccin som ingår i det nationella 
vaccinationsprogrammet) i stället för på vårdcentralen. Då uppdraget fortfarande är 
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regionens står Primärvården för beställning, kostnad för vaccin och leverans av vaccin till 
skolan medan EMI står för utförande och uppföljning av vaccinationer mot Hepatit B. Detta 
för att nå en högre vaccinationstäckning då eleven finns i skolan och får övriga vaccinationer 
där. 
 

Under 2021 har Covid-19 pandemin fortsatt ändrat förutsättningar för EMI. 
Folkhälsomyndigheten gav tydliga direktiv om att EMI ska fullfölja hälsobesök och 
vaccinationer. EMI har därför skapat strukturer för att fullfölja uppdraget med vaccinationer 
och hälsobesök trots en pandemi. EMI har fullföljt detta uppdrag och vissa arbetssätt som 
visat sig ge en högre patientsäkerhet kommer även fortsättningsvis att användas. Exempel 
på det är ett planlagt schema med vaccinationer där EMI kunnat planera in ersättare vid 
sjukdom i förväg. Distansundervisning på gymnasiet har varit en utmaning för att fullfölja 
uppdraget och dessutom upptäcka och hålla kontakt med de elever som är i eller löper risk 
för psykisk ohälsa. Generellt har det varit en högre frånvaro bland elever och personal pga. 
pandemin vilket försvårat arbetet med basprogrammet. 

 
Verksamheten har nära samarbete med EHT på skolorna och följer upp med tät kontakt de 
elever som är i behov av det.  
 

MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR  

Mål, strategier och resultat för 2021 
 

EMI 

Mål Strategier Åtgärd 

 

Resultat Analys 

Dokumentation
ssystem 

 

 

 

 

 

 

 

Systemförval
tare 
samarbetat 
med IT och 
upphandlare  

 

 

 

 

 

 

Upphandling 
pågår 

Upphandlingen 
klar sept -22. 

 

Implementera 
nytt 
dokumentations
system kopplat 
till 
kvalitetssäkring 
och metodstöd. 

Behov av att se 
över rutiner 
avseende 
informationssäk
erhet. 

Ledningssystem 

(metodstöd) 

Professionsn
ätverket 
arbetar för 

Fortsätta 
utveckla 
metodstödet i 

Riskmoment som 
identifierats är 
avvikelser och 

Fortsatt arbete 
krävs med de 
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att göra 
processer 
säkrare i 
metodstödet. 

nätverket med 
fler 
identifierade 
riskmoment. 

vaccinationsproc
essen. Nytt 
avvikelsehanteri
ngssystem 
(kommungemen
samt) har nu 
satts i drift (se 
nedan mål).  

I 
vaccinationsproc
essen ses flera 
delar, 
vaccinationsstat
us, 
överlämningar 
av journal, själva 
vaccinationen 
och 
dokumentation.  

 

Ytterligare 
riskmoment har 
identifierats 
under året: 
introduktion av 
nyanställda, 
hantering kring 
”barn som far 
illa” och behovet 
av mer 
samverkan med 
socialtjänsten.  

identifierade 
riskområdena.  

 

Processerna 
kring 
riskområdena är 
påbörjade, 
samverkan med 
socialtjänsten 
har startat och 
struktur framåt 
finns.  

Ledningssystem  

(ledningssystem
et, organisation 
och ansvar) 

MLA/PLA  

Verksamhets
chef 

Sammanfoga 
ledningssystem
ets olika delar 
till ett, för HSL 
inom elevhälsan 
i kommunen. 

Arbetet med 
ledningsystemen
t påbörjat. 

Fortsatt arbete 
med 
ledningssysteme
t 

Avvikelsehanter
ing 

Styrgrupp 
och 
arbetsgrupp 
gemensamt 
med sektor 
socialtjänst 

Få tillgång till 
kommungemen
sam plattform 
för avvikelser 

Befästa 
strukturen kring 

Tillgång till 
plattform finns. 
Samtliga 
medarbetare har 
fått utbildning. 

Avvikelserna har 
ökat 
riskmedvetenhe
ten. Fler 
medarbetare 
gör avvikelserna 
inom fler 



15 
 

avvikelser/händ
elser och risker 

Klagomål och 
synpunkter  

 

områden. 
Implementering 
av processen 
och struktur för 
erfarenhetssprid
ning 

Egenkontroller MLA Skapa struktur i 
dokumentation 
av 
egenkontrollern
a med hjälp av 
Riksföreningens 
kvalitetsmått.  

 

Skapa struktur 
kring 
egenkontroll 
gällande 
läkemedel.  

Pga pågående 
pandemi och 
arbete kring det 
har vi skjutit 
fram det här 
målet. 

Behov av 
fortsatt arbete 
med struktur 
inom 
identifierade 
områden, så 
som 
läkemedelshant
ering och 
journalgransknin
g.  

  

Psykisk hälsa, ex 
trivsel. 

Kvalitetsdialo
ger 

Utveckla och 
införliva analys 
av hälsosamtal i 
sektorns ny 
systematiska 
kvalitetsmodell 

Genomfört, på 
pilotskolor där 
avidentifierat 
material från 
hälsosamtalet 
kunnat användas 
i hälsofrämjande 
och 
förebyggande 
arbete på 
gruppnivå.  

Utifrån underlag 
av 
hälsosamtalen 
finns det en stor 
bredd i vilka 
områden som 
kan identifieras.  

Inför sektorns  
kvalitetsdialog 
2022 är beslut 
fattat att 
utveckla arbetet 
med 
hälsosamtal 
inom området 
studiero. 

Kompetensutve
ckling 

Enhetschef 
och 
medarbetare
. Samarbete 
med MLA 

 

Fullfölja 
befintlig plan 
utifrån 
förutsättningar
na 

Kompetensutvec
kling har skett 
och vissa digitala 
utbildningar har 
genomförts. 
Uppstart av nytt 
avvikelsesystem 
har höjt 
kompetensen 

Vissa fysiska 
utbildningar ex 
auskultation på 
skoliosmottagni
ng främst för 
nyanställda har 
ej kunnat 
genomföras 
enligt plan pga. 
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inom risk och 
avvikelser.  

pandemi. Det är 
då genomfört på 
annat sätt för 
att erhålla rätt 
kompetens. 

Dokumenthante
ringsplan 

Arkivarie, 
MLA och 
systemförvalt
are 
regelbundna 
möten och 
arbetat fram 
förslag. 

Revidera 
dokumenthante
ringsplan 

Dokumenthanter
ingsplan 
reviderad och 
kommer tas 
under året.  

Återstår att 
implementera 
dokumenthante
ringsplan. 
Arbeta i 
nätverket med 
vad den innebär 
och hur den ska 
tolkas.  

 

EPI 

Mål  Strategier Åtgärd 

 

Resultat Analys 

Dokumentationss
ystem 

 

 

 

 

 

 

Systemförva
ltare 
samarbetat 
med IT och 
upphandlare  

 

 

 

 

 

 

Upphandling 
pågår 

Upphandlingen 
klar sept -22. 

 

Implementera 
nytt 
dokumentations
system kopplat 
till 
kvalitetssäkring 
och metodstöd.  

Behov av att se 
över rutiner 
avseende 
informationssäk
erhet. 

 

Ledningssystem 

(metodstöd) 

Psykologern
a går 
gemensamt 
igenom 
underlag för 
rutiner och 
beslutar om 
rutin. 

Fortsätta 
utveckla 
ledningssyste
met i 
nätverket 
med fler 
identifierade 
riskmoment. 

Rutiner kring 
journalföring och 
remisshantering 
satta samt kända 
av samtliga 
psykologer. Rutin 
kring 
diagnostisering 
påbörjad. 

Fortsatt arbete 
med att skapa 
fler rutiner kring 
identifierade 
processer 
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Ledningssystem  

(ledningssysteme
t, organisation 
och ansvar) 

MLA/PLA  

Verksamhet
schef 

Sammanfoga 
ledningssyste
mets olika 
delar till ett, 
för HSL inom 
elevhälsan i 
kommunen. 

Arbetet med 
ledningsystement 
på börjat 

Fortsatt arbete 
med 
ledningssysteme
t 

Kompetensutvec
kling 

Gemensamt 
i EPI 

Planering för 
gruppen och 
individuellt på 
både lång och 
kort sikt. 

Påbörjad, 
kompetensutveckl
ings behov 
nyanställda 
planerad. 

Fortsatt arbete 
krävs 

Dokumenthanteri
ngsplan 

EMI/EPI 
med 
kommunens 
arkivarie 

Revidera 
dokumenthan
teringsplan 

Dokumenthanteri
ngsplan reviderad 

Återstår att 
implementera 
dokumenthante
ringsplan 

Avvikelsehanterin
g 

Styrgrupp 
och 
arbetsgrupp 
gemensamt 
med sektor 
socialtjänst 

Få tillgång till 
kommungem
ensam 
plattform för 
avvikelser 

 

Tillgång till 
plattform finns. 
Samtliga 
medarbetare har 
fått utbildning. 

Fortsatt arbete 
med att 
medvetandegör
a avvikelser och 
rapportera 
avvikelser krävs. 

 

Mål och strategier för kommande år 

Gemensamma mål för verksamheten 

 

Mål  Strategi Planerade aktiviteter 

Gemensamt ledningssystem 
för elevhälsan EMI/EPI 

Verksamhetschef, 
MLA och PLA 
gemensamt 

-planerade arbetstillfällen under 
våren 2022.  

Säker rutin utifrån 
dokumenthanteringsplanen. 

 

Gemensamt på 
professionsträffar 

Implementera, upprätta nya rutiner 

Säker rutin för arbetet med 
avvikelse och klagomål.  

Gemensamt på 
professionsträffar 

Implementera verktyget (DF 
Respons) och rutiner för detta. 

Utveckla rutin för 
erfarenhetsspridning utifrån 
inkomna avvikelser.  
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Säkert och förbättrat sätt 
att hantera avvikelser med 
externa samarbetspartners. 

MLA, PLA, 
verksamhetschef 
och 
enhetschefer. 

Implementera 
det digitala it-
verktyget 
MedControlPro  

Rutin och implementering av 
processen. 

God informationssäkerhet 
avseende 
datajournalsystem samt 
övriga digitala system. 

MLA, PLA, 
verksamhetschef, 
systemförvaltare. 

Kartläggning och utveckling av 
informationssäkerhetsrutiner 

 

EMI 

Mål  Strategi Planerade aktiviteter 

Uppdaterat och 
kvalitetssäkrat metodstöd 

Fortsätta utveckla 
metodstödet i 
nätverket med 
fler identifierade 
riskmoment  

Vaccinationsprocessen 

Avvikelsehantering 

Journalhantering 

Säker rutin för 
egenkontrollen 
läkemedelsgranskning  

Använda mall för 
kvalitetsmått 
enligt 
Riksföreningen för 
skolsköterskor 

Implementera, upprätta nya rutiner 

Säker rutin för 
egenkontrollen 
journalgranskning 

Kvalitetsmått Implementera, upprätta nya rutiner 

Säker rutin för introduktion 
nyanställning 

Kvalitetsmått Implementera, upprätta nya rutiner 

God strategi för att använda 
hälsosamtalens kvalitativa 
data på grupp och 
organisationsnivå. 

Kvalitetsdialoger 
med fokus på 
studiero i 
hälsosamtalet. 

Gemensamt 
arbete på 
professionsmöten 
för att 
sammanställa och 
analysera 
materialet. 

Verktyg för att kunna genomföra 
kvalitetsdialoger på lokal och central 
nivå 
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EPI 

Mål  Strategier Planerade aktiviteter 

 

Uppdaterad och säkrad 
rutin för diagnostisering 
IF 

EPI gemensamt på 
professionsträffar 

Implementera, upprätta nya rutiner 

Ökat inflytande för 
patienten 

EPI tar gemensamt 
fram metod på 
professionsträffar 

Utvärdera elevens/ närståendes 
upplevelse av den skolpsykologiska 
utredningen 

Säkert och förbättrat sätt 
att hantera avvikelser 
med externa 
samarbetspartners. 

 

MLA, PLA, 
verksamhetschef och 
enhetschefer. 

Implementera det 
digitala it-verktyget 
MedControlPro för 
hantering av externa 
avvikelser/händelser. 

 

Rutin och implementering av 
processen. 

 

 

 

 



 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/103
2022-02-23

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Fristående förskolan Blå Musslan - ansökan om utökande av 
verksamhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner huvudman Medborgarskolan Region Väst ansökan om att utöka 
fristående förskolan Blå Musslans verksamhet i Stora Höga från i nuläget två avdelningar med 
41 inskrivna barn till tre avdelningar med plats för maximalt 57 inskrivna barn. Verksamheten 
bedrivs på fastigheten Västra Torp 1:44.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarskolan Region Väst som är huvudman för fristående förskolan Blå Musslan i Stora 
Höga har ansökt om att få att utöka Blå Musslans verksamhet i Stora Höga. Blå Musslan har 
idag två avdelningar med i nuläget 41 inskrivna barn och man vill utöka till tre avdelningar 
med plats för maximalt 57 inskrivna barn. 
  
Tekniska myndighetsnämnden beviljade den 15 december 2021 Medborgarskolan Region 
Västs ansökan om bygglov för tillbyggnad av kapprum på en av tre befintliga byggnader på 
fastigheten Västra Torp 1:44 i Stora Höga. Tillbyggnaden är en förutsättning för godkännande 
av utökning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun mottog 17 december 2020 en ansökan från Medborgarskolan Region 
Väst Ideell förening (nedan kallad Föreningen) om att utöka förskoleverksamheten på 
fristående förskolan Blå Musslan i Stora Höga med ytterligare en avdelning. Blå Musslan 
består av två avdelningar med i nuläget totalt 41 barn och med ytterligare en avdelning ges 
plats för 57 barn. Verksamheten bedrivs på fastigheten Västra Torp 1:44 i Stora Höga.  
Föreningen hänvisade i sin ansökan till att man har ett stort antal barn i kö och att en större 
förskola erbjuder mer pedagogisk stimulans och ökad möjlighet till kollegialt lärande och 
samverkan mellan avdelningarna. 
 
Föreningen valde initialt att pausa sin ansökan utökning av Blå Musslans verksamhet för att 
invänta bygglov för tillbyggnad av ett kapprum på 13,6 m2 på en av fastighetens tre 
byggnader. Planerad tillbyggnad är en förutsättning för att få godkännande om att utöka 
verksamheten. Föreningen har efter tillbyggnad tre lokaler som uppfyller kraven på 
förskoleverksamhet för tre avdelningar.  
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Föreningen lämnade in sin bygglovsansökan den 10 maj 2021. Den 15 december 2021 
beviljade tekniska myndighetsnämnden Föreningens ansökan om bygglov varför Föreningen 
den 4 januari i år meddelade att man återupptog sin ansökan om utökning av Blå Musslans 
verksamhet med en avdelning.    
 
Bakgrund 
Föreningen bedriver sedan många år förskoleverksamheten Blå Musslan i Stora Höga. 
Stenungsunds kommun prövar kontinuerligt verksamheten genom tillsyn. Vid tillsyn 
säkerställs att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Den 
12 november 2019 genomförde förvaltningen den senaste tillsynen av verksamheten på Blå 
Musslan. Då konstaterades att förskolan har en fungerande verksamhet och att rektor, 
personal och vårdnadshavare anser att förskolan erbjuder alla barn en trygg omsorg. 
Förskolan bedömdes vid samma tillfälle ha materiella resurser och en fungerande inre och 
yttre miljö. En brist i personalens kunskaper om förskolans läroplan (Lpfö 18) noterades men 
bedömdes som mindre allvarlig eftersom förskolan arbetade med implementeringen av 
förskolans läroplan Lpfö 18. En uppföljande tillsyn genomfördes den 13 april 2021 och då 
säkerställdes att en positiv utveckling skett sedan förra tillsynsbesöket.  
 
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för fristående förskolor som bland annat reglerar 
godkännandeprövning och tillsyn. Riktlinjerna utgår från skollagen och förskolans läroplan 
samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Enligt skollagen 2 kap 5a § och 5b § krävs 
ett nytt godkännande vid väsentliga förändringar i en verksamhet. Detta gäller exempelvis vid 
byte av lokal, flytt av verksamhet inom en verksamhet eller andra förändringar i 
verksamheten som bedöms väsentliga. Föreningens ansökan om godkännande för utökande av 
verksamheten på Blå Musslan i Stora Höga med en avdelning kräver således en förnyad 
prövning för säkerställande av följande:  

a) huvudmannen har genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter 
som gäller för verksamheten,  

b) har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,  
c) i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, och  
d) om den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig för huvudmannaskapet. 

 
Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och andra föreskrifter 
som reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel är kunskap om 
skolförfattningar samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, ekonomiska regelverk samt 
gällande regelverk för verksamhetens associationsform. Bedömningen av insikt ska göras 
samlat för hela den berörda personkretsen.  
Kravet på lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att fullgöra 
skyldigheter mot det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa laglydnad i övrigt. Övriga 
omständigheter av betydelse, såsom exempelvis brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller 
vålds- och sexualbrott, ska beaktas i bedömningen. Det räcker med att en person bedöms 
olämplig för att lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt. Enbart den omständigheten att en 
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person har dömts för ett brott innebär inte per automatik att lämplighetskravet inte är uppfyllt, 
utan prövningen ska göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i 
det enskilda fallet. 
De som omfattas av ägar- och ledningsprövningen är styrelse och ledningspersoner, ägare 
med väsentligt inflytande, ägare i flera led och eventuella närstående. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har, förutom genomgång av ansökan med bilagor, haft en dialog med 
Föreningen och genomfört ett tillsynsbesök på Blå Musslan. Tillsynsbesöket ägde rum den 4 
mars 2021.  
 
Utifrån de underlag som Föreningen lämnat in är bedömningen att ägarkretsen har den insikt 
och lämplighet som krävs, att Föreningen har ekonomiska förutsättningar att bedriva en 
verksamhet som inkluderar ytterligare en avdelning på fristående förskolan Blå Musslan i 
Stora Höga och att Föreningen i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen.  
 
Eftersom Tekniska myndighetsnämnden den 15 december § 148 godkände bygglovsansökan 
som gäller tillbyggnad av kapprum för bedrivande av förskoleverksamhet på fastigheten har 
förvaltningen inte något att erinra mot lokalernas beskaffenhet. 
 
Förvaltningens bedömning är sammanfattningsvis att Föreningen och verksamheten uppfyller 
de krav som ställs för godkännande. Bedömningen baseras dessutom på det faktum att 
förvaltningen nyligen genomfört en uppföljande tillsyn och att nästa kontinuerliga 
tillsynsbesök äger rum den 15 mars i år. Tillsyn kommer dessutom att ske så snart 
tillbyggnaden är färdigställd och inför uppstarten av ytterligare en avdelning.   
Föreningen förutsätts följa Skollagen, Förskolans läroplan samt Skolverkets allmänna råd och 
Stenungsunds kommuns riktlinjer för fristående förskolor.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget har inte några ekonomiska konsekvenser. Den nya avdelningen erhåller, på samma 
sätt som befintliga avdelningar, ersättning för inskrivna förskolebarn som är bosatta i 
Stenungsunds kommun.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Fler förskoleplatser erbjuds i kommunen och vårdnadshavare får därmed en ökad möjlighet 
att välja mellan barnomsorg i kommunal eller privat regi. Detta påverkar i sin tur kommunens 
förutsättningar att kunna erbjuda alla barn förskola i enlighet med skollagens krav. 
 
Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God Hälsa och Välbefinnande.  
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Juridiska bedömningar 
Förslaget till beslut om godkännande utgår ifrån en bedömning av huvudmannens 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen (skollagen 2 kap 5§). 
Bedömningen har gjorts utifrån huvudmannens ansökan, kontakt med huvudmannens 
representanter. Förutom att bedöma förutsättningarna utifrån skollagen har Stenungsunds 
kommuns riktlinjer för fristående förskola utgjort en bedömningsgrund. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 
Ansökan med årsredovisning och stadgar.  
Tekniska myndighetsnämndens beslut: 2021-12-15 § 148 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola        1 (5) 
   
   

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om 
godkännande för fristående förskola 
 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen 
(2010:800)) vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin 
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. 
Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes 
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De skärpta kraven innebär att den krets av 
personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som 
berör den verksamhet de bedriver.  

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. 

 
Stenungsunds kommun kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt 
vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från 
Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och 
företag som erbjuder kreditupplysningar. 

Redovisning av ägar- och ledningskretsen ska sändas in till Stenungsunds 
kommun i samband med ansökan om godkännande för fristående förskola 
och/eller utökning av befintlig verksamhet. Behöriga firmatecknare för 
företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar redovisningen. Sänd in redovisningen 
till:  

Stenungsunds kommun  E-post: utbildning@stenungsund.se 
Strandvägen 15 
444 82 Stenungsund 

 
Kontaktuppgifter 

Sökandens namn, postadress och organisationsnummer/personnummer 

Medborgarskolan Region Väst 
Haga Östergata 12 
413 01 Göteborg 
Organisationsnummer: 849400-1913 
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Sökandens kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress)  

Birgitta Andrén Åkerblom 
031-710 08 91 
birgitta.a.akerblom@medborgarskolan.se 
 

 

 

Markera aktuell associationsform för företaget, bifoga organisationskiss 

o Aktiebolag 
o Handelsbolag/Kommanditbolag 
X    Ideell förening/Ekonomisk förening 

o Enskild firma 
o Annan associationsform__________________ 

 

För aktiebolag ska bolagsordning samt aktiebok bifogas. Vid ägare i flera led (se 
rubrik ”Personkretsen, Ägare i flera led”) bifoga motsvarande handlingar för 
juridiska personer med väsentligt inflytande.  

För ekonomisk förening, registrerat trossamfund eller ideell förening, bifoga 
stadgar samt förteckning över styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och 
personnummer).  

För stiftelser, bifoga stiftelseförordnande samt förteckning över 
styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och personnummer). 
 
 
Personkretsen - vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen? 

Styrelse och ledningspersoner 

Med styrelse- och ledningspersoner avses verkställande direktör och andra som 
genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag och 
andra handelsbolag. 

Ägare med väsentligt inflytande 

För aktiebolag medför detta att samtliga ägare som representerar mer än 10 
procent av det röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om en ägare med 
väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar prövningen även dennas 
styrelse- och ledningspersoner samt ägare.  
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Ägare i flera led 

Med ägare i flera led avses fysisk eller juridisk person som genom direkt eller 
indirekt ägande har ett väsentligt inflytande. Om sökanden exempelvis ägs av ett 
bolag som i sin tur ägs av en fysisk person så omfattas både ägarbolagets 
ledningspersoner samt den fysiska personen av prövningen. 

Uppgifter om närstående 

Kommunen kan som en del i utredningen av vilka som omfattas av ägar- och 
ledningskretsen samt bedömningen av denna, även komma att inhämta uppgifter 
om närstående till personer i ägar- och ledningskretsen samt eventuella närstående 
bolag. 

 

Bedömning av insikt och lämplighet 

Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och 
andra föreskrifter som reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel 
är kunskap om skolförfattningar samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, 
ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens 
associationsform. Bedömningen av insikt ska göras samlat för hela den berörda 
personkretsen.  

Kravet på lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att 
fullgöra skyldigheter mot det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa 
laglydnad i övrigt. Övriga omständigheter av betydelse, såsom exempelvis brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott, ska beaktas i 
bedömningen. Det räcker med att en person bedöms olämplig för att 
lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt. Enbart den omständigheten att en 
person har dömts för ett brott innebär inte per automatik att lämplighetskravet inte 
är uppfyllt, utan prövningen ska göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas 
och omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Redogör för ägar- och ledningskretsens insikt 

Bifoga stöd för ovan beskriven insikt, exempelvis meritförteckning, eventuella 
utbildningsintyg för den/de personer som inom ägar- och ledningskretsen besitter 
kompetensen.  

Namn Person-
nummer 

Position 
eller 
befattning 

Beskriv erfarenhet och 
kompetens 

Bilagor 
till stöd   

Uppgifter 
styrelse samt 
ledning 

   1  
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Namn Person-
nummer 

Position 
eller 
befattning 

Beskriv erfarenhet och 
kompetens 

Bilagor 
till stöd   

Intyg/CV    A-O 
     
     
     
     
     

 

Redogör för ägar- och ledningskretsens lämplighet 

Bifoga registerutdrag1 ur belastningsregistret2 för samtliga personer som ägar- och 
ledningsprövningen avser. Observera att utdraget ska lämnas i obrutet kuvert. Det 
kan komma att hämtas in uppgifter från exempelvis Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket och Sveriges 
domstolar samt från företag som erbjuder kreditupplysningar.  

Namn Person-
nummer 

Position 
eller 
befattning 

Eventuella 
kommentarer till 
bifogade handlingar 

Bilagor 
till stöd   

Utdrag 
belastningsregister 

  Original kan visas upp 
på begäran 

2 

     
     
     
     
     
     

 

 

Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar 

Genom lagstiftning förtydligas att en förutsättning för godkännande är att den 
enskilde har ekonomiska förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska 
bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina kostnader och att det finns 
ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.  

 

 
1 16 b § p. 2 Förordning (1999:1134) om belastningsregister 
2 Registerutdrag för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister 
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Vid ansökan om godkännande och/eller utökning av befintlig verksamhet; 
Bifoga årsredovisning, årsbokslut om sådana finns, eller i förekommande fall, 
koncernredovisning. 

Sammanställning av bifogade handlingar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna samt eventuella kommentarer till dessa: 

Årsredovisning för 2019 bifogas, se bilaga 3 
 
Sammanställning bilagor 

 

Bilagor Bilaga/bilagor nummer 
Organisationsskiss Bilaga 3, sid 40-41 
Bolagsordning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 

 

Aktiebok (vid ägare i flera led bifogas 
motsvarande handling) 

 

Stadgar (vid ägare i flera led bifogas 
motsvarande handling) 

Bilaga 4 

Stiftelseförordnande  
Företeckning styrelsemedlemmar och 
suppleanter 

Bilaga 1 och 5 

Underlag insikt Bilaga A-O 
Underlag lämplighet Bilaga 2  
Registerutdrag ur belastningsregistret Bilaga 2 
Årsredovisning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 

Bilaga 3 

Årsbokslut (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 

Bilaga 3 

Koncernredovisning  
 
Härmed garanteras att de uppgifter som lämnas i detta underlag är riktiga.  

Elektronisk signering med bank-id. 

Göteborg 2020-12-17                Birgitta Andrén Åkerblom  

Ort och datum          Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 

 
 
Göteborg 2020-12-17                 Kerstin Åsberg 
Ort och datum          Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 

 

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The 
General Data Protection Regulation). Information om behandlingen finns på Stenungsunds 
kommuns hemsida: www.stenungsund.se 
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Förskolan Blå Musslan | Stora vägen 14 | 444 60 Stora Höga 

Korallen 072-334 54 14 | Snäckan 072-314 09 14 | Kök 0303-79 87 30 

blamusslan@medborgarskolan.se | www.medborgarskolan.se/blamusslan 
 

Utökning förskolan Blå Musslan 
 
Ansökan avser att öppna upp ytterligare en avdelning på förskolan Blå Musslan i 
Stora Höga. Förskolan har i dagsläget 41 barn inskrivna, fördelade på två 
avdelningar. Medborgarskolan region Väst disponerar tre hus på fastigheten varav en 
tidigare varit hemvist för en avdelning men är i dagsläget i stort sett oanvänd.  
Efter mindre ombyggnad av den i dagsläget oanvända lokalen bedöms förskolan 
kunna erbjuda tre pedagogiskt utformade lokaler som uppfyller kraven på 
förskoleverksamhet.  
 
Söktrycket till förskolan har det senaste halvåret ökat och i nuläget står 38 barn i kö 
till förskolan, varav över hälften önskar börja i årsskiftet 2020/2021.  
Ur en pedagogisk synvinkel möjliggör en större förskola för att bättre kunna erbjuda 
varje barn den pedagogiska stimulans hen har rätt till enligt förskolans 
styrdokument. Fler lärare har också större samlad kompetens vilket talar för fler 
möjligheter till kollegialt lärande och samverkan mellan avdelningarna.  
Medborgarskolan region Väst är huvudman till totalt 6 förskolor inom regionen, den 
samlade erfarenheter inom organisationen visar att förskolorna som expanderat från 
två till tre avdelningar upplever större möjligheter att leva upp till förskolans 
kompensatoriska uppdrag. Att förskolan är en del av en större organisation bidrar till 
stabilitet, både ekonomiskt och pedagogiskt och lärarna inom organisationen erbjuds 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte med varandra genom pedagogiska nätverk och 
gemensamma studiedagar.  
 
Med stöd av organisationens kompetens och erfarenheter anser vi att öppnandet av 
ytterligare en avdelning på Blå Musslan kan komma både barn, familjer och 
arbetslagen till godo. Med tre avdelningar och totalt 57 platser skapas en stabil grund 
för att erbjuda en förskola som även fortsatt vilar på kvalitet, vetenskap, beprövad 
erfarenhet samt arbetslust och nyfikenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vast@medborgarskolan.se
http://www.medborgarskolan.s/


www.medborgarskolan.se
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REGIONCHEFEN HAR ORDET

Mänskliga möten
främjar demokratin

4     ÅRSREDOVISNING 2018 | Medborgarskolan Region Väst

dvsdv
 FORSKNINGEN VISAR vidare att för att information 
ska bli kunskap, och i sin tur bildning, krävs ett visst 
mått av sensorisk upplevelse, det vill säga intryck som 
antingen kopplar till egna erfarenheter eller upplevs 
med hjälp av andra sinnen. Vi menar därför att en av 
våra viktigaste uppgifter – inom all vår verksamhet, 
från förskola och skola till studiecirklar och samhälls-
uppdrag – är att säkerställa det lustfyllda mötet. 
 
  MED HJÄLP AV statens, regionens och kommunens 
stöd och i samverkan med lokala aktörer och ideella 
krafter, fokuserar vi nu på att skapa verksamhet och 
lustfyllda möten som förenar människor med olika 
bakgrund, livssituation, kön och ålder, som ökar män-
niskors kunskap, mod och möjligheter, som bidrar till 
social gemenskap och meningsfull sysselsättning, och 
som ja, helt enkelt höjer människors livskvalitet och 
därigenom leder till ett bättre samhälle för alla. 

Birgitta Andrén Åkerblom
Regionchef Medborgarskolan Region Väst

fter tidigare års gemensamma föränd-
ringsinsats har vi tack vare kraften i 
organisationen landat på fötterna och står 
nu stadigt, redo att vända blicken framåt. 
Därför har vi delvis ägnat året åt att lägga 
örat mot rälsen och lyssna till vår samtid 

och framtida trender inom samhällsutvecklingen. 

 JUST NU PÅGÅR ett paradigmskifte som förändrar 
världen i grunden. Artificiell intelligens och algoritmer 
påverkar nästan varje del av våra vardagliga liv och det 
kommer bara att öka. Dagens algoritmer är effektiva på 
att utföra en uppgift som de är specialiserade för, men 
de kan inte göra kreativa kopplingar eller tänka kri-
tiskt kring den egna uppgiften. Så vart tar människan 
vägen i ett samhälle som i allt större grad förlitar sig på 
digitala lösningar, långtifrån mänsklig agens?

      STUDIECIRKELN erbjuder ett möte mellan människor 
som stimulerar till kreativitet och kritiskt tänkande, 
ökad förståelse, kunskap, utveckling och samhällsenga-
gemang, vilket i sin tur dramatiskt ökar förutsättning-
arna för en positiv utveckling av demokratin. 

E
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OM MEDBORGARSKOLAN

STATENS FYRA SYFTEN
Medborgarskolan styr, planerar, genomför och ut-
värderar all verksamhet mot statens fyra syften:

Stärka och utveckla demokratin
Medborgarskolan ger möjligheter till ett aktivt 
medborgarskap. Folkbildningen har stor betydelse 
för ett hållbart demokratiskt samhälle.

Bidra till att göra det möjligt för en ökad 
mångfald människor att påverka sin livs-
situation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen
Medborgarskolan bidrar till att människor organi-
serar sig och ser sina möjligheter att påverka det 
omgivande samhället och världen.

Utjämna utbildningsklyftor och höja bild-
nings- och utbildningsnivån i samhället
Medborgarskolan ger människor bredare kom-
petens och bildning, och bidrar till att göra det 
livslånga lärandet möjligt för alla.

Bidra till att bredda intresset för att öka 
delaktigheten i kulturlivet
Medborgarskolan erbjuder människor att på egna 
villkor vara delaktiga i eller ta del av kultur.

VERKSAMHETSIDÉ
Medborgarskolan är ett humanistiskt och demo-
kratiskt studieförbund. Vi rustar människor för 
framtiden genom folkbildning, uppdrag och skolor.

VISION
Mod och möjligheter för alla människor.

MISSION
Livslångt, lustfyllt lärande.

VÄRDEGRUND
Medborgarskolan vilar på en humanistisk värde-
grund. Grundtanken är att varje människa är fri 
att utforma sitt liv i sin strävan efter självförverk-
ligande. I Medborgarskolan är det människans in-
tresse för ny kunskap och utveckling i samverkan 
med andra som står i centrum. Varje människas 
okränkbara värde ska genomsyra alla Medborgar-
skolans verksamheter. Vårt syfte är att verka för 
en modern och självständig folkbildningsverksam-
het, utbildning och annan för individen utveck-
lande verksamhet. Medborgarskolans värdegrund 
uttrycks i våra fyra kärnvärden och ska ligga till 
grund för alla våra aktiviteter.

Individen i centrum
Varje människa är unik. Vi sätter individen i 
centrum och vill att var och en som kommer till 
oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna 
behov, förutsättningar och önskemål.

Alla människor har frihet och ansvar att påverka 
sin egen och samhällets utveckling.

Utveckling i samverkan
Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan 
med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett 
givande och tagande får alla att känna delaktighet.

Med nya kunskaper, ökat självförtroende och 
sociala nätverk får människor möjligheter och 
styrka att själva utforma och påverka sina liv.

Ömsesidig respekt
Vi är alla lika mycket värda; varje människa är 
värdefull bara för att hon finns till. Samtidigt har 
vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra.

Humanism innebär medmänsklighet och förstå-
else för oliktänkande och för andra kulturer.

Kunskapens egenvärde
All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor 
är en tillgång i det demokratiska samhället och 
kan motverka negativa trender och tendenser i 
vår omvärld.

För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett 
nivå, ambition eller inriktning.

dvsdv
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Jessica Enoksson kallar den halländska Änglagården 
för ett himmelrike. Och hon borde veta eftersom hon 
varit i helvetet. Efter åratal av fysisk och psykisk 
misshandel bestämde hon sig för att öppna sitt hem 
för dem som behöver det mest.

Text: SOFIA ERIKSSON Foto: ANNA-LENA LUNDQVIST

Änglar – visst
finns de!

essica Enoksson klappar den mjuka 
hästhalsen och det dammar lite i kvälls-
ljuset. Det är ridkväll på Änglagårdens 
Give and Get utanför Laholm, och en 
skara unga tjejer har kommit dit för att 
få hänga med hästarna. Jessica har sex 
stycken. Allihop, precis som alla djur på 
Änglagården, har hon räddat från miss-
skötsel och misär.

 – Det finns så många barn som mår dåligt och inte 
klarar av socialt umgänge, och då kan djuren vara ett 
sätt att få dem att må bättre. Eller så har de inte råd att 
gå på ridskola, men här kostar det ingenting, säger hon.
Hon hjälper en flicka upp på hästen och tillägger:
 – Fast hit kan alla komma – sjuka, friska, rika, fat-
tiga. För mig är alla lika värda och alla lika välkomna. 

 DET VAR HENNES egen trasiga bakgrund som fick 
henne att vilja hjälpa andra. Med enorm energi fixar 
hon aktiviteter, raggar sponsorer, lagar mat, handlar 
matkassar och ger bort, samlar ihop pengar till be-
hövande, skänker julklappar och låter utsatta bo på 
Änglagården. Hon lyssnar på dem som vill berätta och 
pratar med dem som behöver råd. Hundarna, katterna, 
grisarna, hästarna, getterna, hönsen och tupparna lik-
som den lantliga idyllen fungerar som tröst och terapi 
för dem som behöver lugn och ro. Hon ömmar för de 
ekonomiskt utsatta barnfamiljerna, för de misshand-
lade kvinnorna, för de vilsna männen, de oälskade och 

J
oönskade.
 – Jag vet hur det kan vara. Livet har sparkat undan 
benen på mig tidigare. Men nu står jag stadigt, förkla-
rar hon medan barnen lugnt skrittar runt i paddocken.

 HON LEVDE TIDIGARE med en man som misshand-
lade henne både psykiskt och fysiskt. Hon berättar 
sakligt, men orden är fruktansvärda.
 – Han satte en pistol i min mun och skenavrättade 
mig inför min dotter. Han knäckte mina fingrar, högg 
mig i handen med en yxa, slog av mig käken och lät 
mig sitta fastkedjad vid ett träd i två dygn och våldtog 
mig när han kände för det. Mitt liv var ett rent helvete 
innan jag lyckades fly därifrån. Många av dem som 
kommer hit i dag kan känna igen sig i mig – och det har 
hjälpt mig att förstå dem. 

 2019 VAR ETT händelserikt år för Jessica. Hon nomi-
nerades till Svenska Hjältars prestigefyllda pris Årets 
Skyddsängel. Hon föreläste också för fullsatta hus på 
Medborgarskolan, som på olika sätt stöttar verksamhe-
ten på Änglagården. Hennes gripande historia berät-
tades i media och blev känd för alla. För Jessica är det 
oerhört betydelsefullt att få ut budskapet om att alla 
kan göra något för att hjälpa.
 – Jag fick ingen hjälp av myndigheterna när jag var 
på botten. I dag har jag hjälpt fler än 30 000 människor 
på olika sätt. Och jag hoppas att jag kan skapa ringar 
på vattnet. 
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Se filmen om Jessica och Änglagården 
på medborgarskolan.se/anglagarden
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OM MEDBORGARSKOLAN VÄST

HÄR FINNS VI 

Region Väst omfattar Västra Götalands och 
Hallands län (markerat med gult på kartan). 

Vi har kontor, verksamhetslokaler, musikhus, 
skolor och förskolor på nedanstående platser i 
regionen (se karta).

 Regionkontor (1)
 Kontor/verksamhetslokaler (19)
 Musikhus/-studios (19)
 Skolor/förskolor (7)

Medborgarskolan Region Väst har under året 
haft folkbildningsverksamhet i följande kom-
muner (som utgör 48 av Västra Götalands och 
Hallands totalt 55 kommuner):

Västra Götaland
Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 
Göteborg, Götene, Hjo, Härryda, Karlsborg, 
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, 
Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Mölndal, 
Orust, Partille, Skara, Skövde, Stenungsund, 
Strömstad, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, 
Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, 
Öckerö

Halland
Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm, 
Varberg
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UTVECKLING ÖVER TRE ÅR 2019 2018 2017

Totala intäkter (tkr) 183 156 174 615 168 444 

Studiecirkeltimmar 304 781 327 289 352 452
Studiecirkeltimmar annan folkbildning 13 926 19 209 21 158
Kulturarrangemang 4 792 5 236 5 146 

Marknadsandel (folkbildning i procent) 
Baserat på volym timvärde
 • Västra Götaland 10,5 % 10,7 % 11,1 %
 • Halland 11,6 % 13,2 % 14,7 %
 • Medborgarskolan totalt 8,2 % 8,3 % 7,8 %
 • Region Västs del av Medborgarskolan totalt 28 % 26 % 25 %

Unika deltagare i folkbildning 12 381 12 394 13 502 
Annan folkbildning 13 296 13 450 15 211

Deltagare i asyluppdrag 1 014 1 443 1 267

Deltagare i arbetsmarknadsprojekt (totalt) 869 1 105 1 485 
Deltagare i arbetsmarknadsprojekt (snitt/månad) 242 279 431 

Elever och barn vid skola/förskola (snitt/månad) 629 576 515 
 • Elever Franska Skolan 347 308 258 
 • Barn totalt förskolor 282 268 257 

Medarbetare (antal tjänster) 191 196 205 

Cirkelledare totalt 1 577 1 575 1 668
Cirkelledare med LIM ledarutbildning 52,6 % 46,9 % 49,4 %
Läs mer på sidan 18

Ideella timmar studiecirkel 287 219 308 993 331 873
Cirkelledares ideella insats omräknat i kronor 71 718 584 77 155 552 78 507 876
Läs mer på sidan 16

Mötesplatser studiecirkel (öppen verksamhet) 790 854 961 
Personer som har mött i snitt fem andra personer 4 740 5 124 5 766 
Nya möten 23 700 25 620 28 830 
Läs mer på sidan 17
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KATARINA KVIST, KURSLEDARE I VIRKNING
Läs mer och se filmen med Katarina på medborgarskolan.se/virka-med-katarina
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kvalitet
Medborgarskolan ska genom professionella 

medarbetare utveckla och genomföra folkbildning 
och utbildning av sådan kvalitet att deltagares, 

ledares, anslagsgivares och uppdragsgivares krav 
och förväntningar uppfylls. Genom ett brett 
kunnande, kontinuerlig utveckling, ständiga 

förbättringar, hög servicegrad och ett personligt 
engagemang ska vi bygga goda relationer 

och vara en föregångare i branschen. 

VAD ÄR FOLKBILDNING?
Den statsbidragsberättigade verksamheten har 
tre verksamhetsformer: studiecirkel, annan folk-
bildningsverksamhet och kulturprogram, vilka 
kan genomföras genom fysiska sammankomster 
eller i digital form. 

Definitionsmässigt är studiecirkeln en liten grupp 
människor som utifrån sina behov och intressen 
söker kunskap. En studiecirkel kännetecknas 
av att den är öppen för alla, utan formella krav 
på förkunskaper, deltagaren avgör själv om hen 
vill delta, deltagarna kan påverka cirkelns inne-
håll och upplägg, den leder till ett lärande vars 
syfte är utveckling och förändring, kunskap söks 
gemensamt och diskussion och samtal är en viktig 
del samt att det ska finnas tid för reflektion och 
eftertanke mellan sammankomsterna.

Annan folkbildningsverksamhet kan genomföras 
i friare och flexiblare former. Det finns här möjlig-
het att pröva nya former och utveckla nyskapande 
folkbildningsverksamhet.

Med kulturprogram avses föreläsning, teater, 
sång, musik, dans, dramatisk framställning, film-
visning, tvärkulturell verksamhet eller utställ-
ning som framförs inför eller tillsammans med 
publik. Med tvärkulturell verksamhet avses en 
kombination av två eller fler av de övriga kultur-
formerna. Kulturprogram ska ha en sådan ut-
formning att det bidrar till att skapa delaktighet, 
upplevelse och eftertanke.

Statsbidragen, kommunbidragen 
och regionbidragen får endast 
användas till kostnader som 
är direkt förbundna med 
folkbildningsverksamheten.

EKONOMI
För att nå stabila ekono-
miska förhållanden är 
målsättningen att visa ett 
årligt positivt resultat på vår 
omsättning samt att ansvars-
fullt använda ekonomiska medel. 

Ur lönsamhetsaspekt blev 2019 en positiv vänd-
punkt. Region Väst uppvisar 2019 ett resultat på 
motsvarande ca 8,0 miljoner. 

ANDEL
Medborgarskolans totala marknadsandel 2019 
(baserat på nya statsbidragsregler) uppgick till 
8,2 %. För region Västs del var andelen (baserat 
på timvärde) för Västra Götaland 10,5 % och för 
Halland 11,6 %. 

VOLYM
Medborgarskolan Sveriges studietimmar uppgick 
2019 till 1 071 659. Region Västs studietimmar 
uppgick till 304 781 (28 % av Medborgarskolans 
totala volym).

Medborgarskolan Sveriges studietimmar inom an-
nan folkbildning uppgick 2019 till 64 458. Region 
Västs studietimmar inom annan folkbildning 
uppgick till 13 926 (22 % av Medborgarskolans 
totala volym). 

Antal kulturarrangemang i Medborgarskolan Sve-
rige uppgick 2019 till 33 631 och i region Väst till 
4 792 (14 % av Medborgarskolans totala volym). 

2019 hade Medborgarskolan Sverige 51 063 unika 
deltagare i studiecirklar, medan region Väst hade 
12 381 (24 % av Medborgarskolan totalt). Antal 
unika deltagare i annan folkbildning i Medbor-
garskolan Sverige uppgick till 48 205 och i region 
Väst till 13 296 (28 % av Medborgarskolan totalt).

KVALITET
Det systematiska kvalitetsarbetet 
Ett systematiskt kvalitetsarbete är viktigt i vår 

verksamhet. Medborgarskolan 
Region Väst som studieförbund 

hanterar medel från flera 
olika intressenter som t ex 
stat, regioner, kommuner 
och uppdragsgivare och 
vi måste därför arbeta 
systematiskt med rutiner 
och internkontroll. Detta 
för att säkerställa att vi 

når rätt målgrupper och 
arbetar på ett effektivt sätt 

så att vi kan nå så många som 
möjligt och samtidigt erbjuda 

en verksamhet med rätt kvalitet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet gäller allt vi gör: 
från vårt arbetssätt vid rekrytering av cirkelle-
dare och introduktion av nyanställda till rutiner 
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samtliga skolor är 229,7 eller 252,9 för samtliga 
enskilda huvudmän).

HÅLLBARHET
Kärnan i Medborgarskolans verksamhet och vårt 
uppdrag som studieförbund är att ta samhällsan-
svar och bidra till individers och samhällets ut-
veckling. Vi anser därför att det är av största vikt 
att vi medvetet arbetar med dessa frågor. Medbor-
garskolan ska väga in sociala och miljömässiga 
aspekter i beslutsfattandet och ta ansvar för den 
påverkan som vi har på samhället och vår miljö. 

Under 2019 har vi arbetat vidare med att kon-
kretisera våra tre hållbarhetslöften (se skiss) i 
verksamheten. Som ett exempel har vi haft en 
”kurs” om de 17 globala målen inom Agenda 2030 
på vårt intranät.

Vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete via 
till exempel hemsida, vid introduktion av nyan-
ställda/cirkelledare och vid möten. Hemsidan är 
gemensam för hela Medborgarskolan och här har 
region Väst varit mycket aktiva i framtagningen 
av nytt material om till exempel Global compact, 
Agenda 2030 samt ”Våra bästa miljötips” som syf-
tar till att inspirera våra besökare på hemsidan 
till att göra egna insatser för miljön. 

Certifieringar ger stöd i 
förbättringsarbetet
Genom att ansluta oss till olika 
typer av certifieringar som Miljö-
diplomering (nya folkbildningen) 
och Grön Flagg (skolor) får vi en 
oberoende granskning och stöd 
av expertis i vår utveckling. Vår 
folkbildnings- och uppdragsverk-
samhet är miljödiplomerade enligt 
Svensk Miljöbas kriterier sedan 
2014. För att få behålla miljödiplomet gör en ex-
tern miljörevisor varje år en revision och ser över 
vårt miljöarbete. Revisionen 2019 genomfördes av 
en miljörevisor från COWI utan några noterade 
avvikelser. 

för riskanalys och uppföljning av verksamheten 
genom besök och internkontroll av rapportering. 
Detta arbete bedrivs både på nationell och på re-
gional nivå. Under 2019 har till exempel samtliga 
medarbetare inom vår folkbildningsverksamhet 
i region Väst genomgått en kompetenshöjande 
utbildning inom kvalitet och Folkbildningsrådets 
rapporteringsregler.

Medborgarskolan strävar alltid efter att verk-
samheterna ska ha sådan kvalitet att deltagares, 
ledares, anslagsgivares och övriga intressenters 
krav och förväntningar uppfylls eller helst över-
träffas. Det finns ett antal styrande dokument 
som stödjer det dagliga arbetet och säkerställer 
att våra verksamheter håller den kvalitetsnivå vi 
eftersträvar.  Systematiken för att identifiera och 
införa förbättringar omfattar bland annat process-
orientering, deltagarutvärderingar, reklamations-
hantering, regional egenkontroll, internkontroll, 
ledarenkäter och medarbetarundersökningar.

En central del i ett systematiskt kvalitetsarbete 
är att följa upp och analysera verksamheten, i 
syfte att få en lärande organisation som sprider 
goda exempel och arbetar med ständiga förbätt-
ringar. Utöver våra löpande interna granskningar 
och egenkontroller av folkbildningsverksamheten 
som granskas av Folkbildningsrådet, granskas 
även övriga delar av vår verksamhet varje år av 
interna och externa intressenter som till exempel 
förbundskansliet, kommuner, ESF-rådet, Skolin-
spektionen och Arbetsförmedlingen. Resultat från 
dessa granskningar lyfts i styrelsen och lednings-
grupper och används som underlag för förbättring 
samt vid interna utbildningar.

NKI – Nöjd kundindex
Varje år följer vi upp alla genomförda kurser i vår 
öppna verksamhet. Under 2019 har vi legat kvar 
på ett Nöjdkundindex (NKI) på 4,4 (av max 5) och 
den positiva trend vi haft under flera år med färre 
reklamationer fortsätter.

Skola/förskola skall givetvis uppfylla kraven på 
systematiskt kvalitetsarbete enligt Skolverkets 
allmänna råd, Skollagens krav och kommunala 
riktlinjer. Detta arbete följs upp av styrelsen som 
huvudman. Skolverket följer även upp både verk-
samhet och elevresultat (till exempel andel elever 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt 
genomsnittligt meritvärde) i alla skolor i Sverige. 
Våren 2019 nådde avgångseleverna i årskurs 9 på 
Franska Skolan det genomsnittliga betygsresul-
tatet 268,7 (genomsnitt i Göteborgs kommun för 

Vi ska 
utgå från 

samhällets
behov

Vi ska vara 
en schysst 

organisation

Vi ska 
inspirera vår 

omvärld
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Miljö
Medborgarskolan ska ständigt arbeta för en 

långsiktigt hållbar utveckling genom att hushålla med 
resurser och minimera verksamhetens negativa miljö-
påverkan. Vi ska ställa miljökrav till våra leverantörer, 
välja miljövänliga transportalternativ, kretsloppsan-
passa, förebygga föroreningar, öka medarbetarnas 

engagemang och kompetens i området genom 
utbildning, följa gällande miljölagstiftning, väga 

in miljöhänsyn i alla beslut samt ständigt 
utveckla och förbättra miljöarbetet.

10 Motarbeta
korruption

7 Stödja
försiktighets-

principen

8 Ta initiativ
till större 

ansvarstagande

9 Uppmuntra 
utveckling av 

miljövänlig teknik

4 Inget
tvångsarbete

5 Inget 
barnarbete

6 Ingen
diskriminering

1 Stödja
mänskliga
rättigheter

2 Respektera
mänskliga 
rättigheter

3 Upprätthålla
föreningsfrihet och
rätten till kollektiva 

förhandlingar

ANTI-
KORRUPTIONMILJÖ

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

I vår miljöplan för 2019 fokuserade vi på: 
• miljökunskap/ miljöinformation
• pappersförbrukning
• kemikalieanvändning
• transporter

Arbetet med att digitalisera hanteringen av när-
varolistor och arbetsplaner fortsätter och trenden 
för förbrukning av papper och 
kuvert fortsätter visa på en 
minskning. Detta innebär 
även minskad postgång 
och därmed minskade 
transporter. En stor fördel 
med den digitala hante-
ringen av närvarolistor 
och dokument är också 
den ökade säkerheten 
kring hantering av person-
uppgifter och ökad effektivi-
tet i arbetet. Allt fler av våra 
kurser marknadsförs via nätet 
och därför har vi även dragit ned på 
vår upplaga av kursprogram, vilket också inne-
bär en minskad pappersförbrukning.

Även inom förskola och skola ökar digitalise-
ringen bland annat genom ökad kommunikation 
via plattformarna Unikum inom förskola och 
Schoolsoft inom skola. För 2019 hade vi ett mål på 
minskad pappersförbrukning med 10% och detta 
mål har nåtts med råge. Andelen utskrivna kopior 
från våra skrivare har minskat med 31% och 
andelen kursprogram har minskat med 57%. Även 
vår förbrukning av el i våra egna lokaler samt 
antal körda mil i tjänsten har minskat.

Under 2019 lanserades vår interna digitala mil-
jöutbildning, obligatorisk för alla fastanställda 
medarbetare.  

Franska skolan och samtliga förskolor har istäl-
let för miljödiplomering valt att arbeta med Grön 
Flagg. Samtliga förskolor är certifierade enligt 
Grön Flagg. Grön Flagg är både en certifiering och 
ett pedagogiskt verktyg för aktivt och långsiktigt 
arbete med hållbar utveckling i skola och förskola 
där barnen är involverade. I Grön Flagg-arbetet 
arbetar man både med hållbara nyckeltal för den 
egna enheten samt ett antal fokusområden som 
man vill arbeta med tillsammans med barnen, 
till exempel ”Livsstil och hälsa”, ”Livet i skogen 
i närmiljön” eller ”Sopsamlarmonster, Skräp och 
avfall”. Läs mer på sopsamlarmonster.se och se 
bild på sidan 25.

FN:s Global Compact 
Medborgarskolan Region Väst är 
anslutna till FN:s Global Compact. 
Det är ett sätt för oss att ta ställ-
ning, visa att vi åtar oss att uppfylla 
kraven i Global Compacts principer 
och att på ett systematiskt vis fortsätta att mobili-
sera kring vårt samhällsansvar. 

FN:s Global Compact bildades 
1999 på uppmaning av FN:s 

generalsekreterare Kofi An-
nan som en hjälp för företag 
och organisationer som vill 
visa att man tar ett sam-
hällsansvar i sin verksam-
het. Global Compact består 
av tio principer kring mänsk-

liga rättigheter, arbetsrätts-
liga frågor, miljö och antikor-

ruption. Principerna grundar 
sig på FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläg-
gande konventioner om de mänskliga rättigheterna 
i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konven-
tion mot korruption.
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TILLGÄNGLIGHET
För Medborgarskolan är tillgänglighet en priori-
terad fråga som i allra högsta grad ingår i vårt 
samhällsansvar. Vi vill försäkra oss om att alla 
människor har tillgång till utveckling på egna 
villkor och att individers olika behov tillgodoses. 

Medborgarskolan Region Väst arbetar långsiktigt 
och strategiskt med att öka tillgängligheten på 
olika sätt. Vi inhämtar och sprider kunskap och 
erfarenheter, vi bygger nätverk och skapar förtro-
endefulla relationer. Vi finns med i olika samman-
hang där tillgänglighetsfrågan står i fokus. 

För att nå personer som inte hittar till vår verksam-
het genom de traditionella kanalerna, besöker vi ak-
tivitetshus och föreningar för personer i olika former 
av utanförskap. Här möter vi bland annat personer 
med ångestsyndrom eller annan psykisk ohälsa, 
hemlösa kvinnor, personer som lever med missbruk 
eller kriminalitet och personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Vi har haft en stor kvali-
tetsinriktad verksamhet för dessa grupper och fler 
samarbeten har knutits under året. Vi har bistått 
flera med att starta egna studiecirklar, bland annat 
med hjälp av vårt anpassade studiematerial Bild-
ning på Box®. Dessa aktiviteter stärker målgrup-
pen och gör stor skillnad i deras vardag. 

Vi har under 2019 genomfört studiecirklar, annan 
folkbildning och kulturprogram tillsammans med 
föreningar eller samarbetspartners, bland andra:
• Föreningarna Hjälpande tassar, Silvagården

 och Labbehjärtat
• Dagligverksamheterna Kajan Uppe/Nere,   
 Grodden, Mötesplatsen, ALC
•  Aktivitetshuset i Kungälv – för psykisk ohälsa
• Projekt Solrosen i Komarken – mötesplats för  
 nyanlända kvinnor och barn
• Integrationsprojekt i samarbete med Borås stad

Vi ger extra stöd till personer med särskilda behov 
för att de ska känna sig trygga att delta i kurser i 
vårt ordinarie utbud. Det bedrivs även ett internt 
arbete när det gäller förhållningssätt och metod-
utveckling inom området samt att hitta nya vägar 
till samarbeten med dessa målgrupper.
 

PERSONAL
Vi har under året förfinat den organisationsför-
ändring som genomfördes inom nya folkbildningen 
2018 samt stärkt organisationen i sin helhet. Ett 
perspektiv för årets framgång är ökad delaktighet 
genom förtydligat ansvar i hela organisationen samt 
tydliga mål med månatlig uppföljning för respektive 
verksamhet. Vi har även arbetat med att öka trans-
parensen i organisationen, förvalta organisationens 
resurser medvetet och ansvarsfullt samt utveckla en 
kultur som går i linje med våra värderingar.
 
Regionen har under året genomfört ett antal in-
ternutbildningar för medarbetare och kursledare, 
bland annat för att säkerställa medarbetarnas 
kunskap i våra verksamhetssystem samt att erbju-
da våra kursledare möjlighet till kompetenshöjning 
och pedagogisk utveckling (se mer på sidan 18). 
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Marknad och
kommunikation

Medborgarskolan marknadsför sig som allmänhetens 
studieförbund och värnar om varje individs rätt till 

kunskap och självförverkligande. All kommunikation 
och marknadsföringsaktiviteter ska bygga upp ett 
långsiktigt förtroende för vår verksamhet, stärka 

och vidarutveckla varumärket och öka 
kännedomen om Medborgarskolan.

Vår- respektive höstnumret av 
kursprogram respektive kursfolder.
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LIVSLÅNGT, LUSTFYLLT OCH HÅLLBART – GÅ EN KURS I HÖST!

En viktig faktor för organisationens utveckling 
och presterade resultat har varit att under året 
fortsatt stärka organisationen genom vår kultur-
förändrande och individ- och kompetensstärkande 
utbildningssatsning inom självledarskap och 
coachande förhållningssätt ”Verktyg för mod och 
möjligheter”. Samtliga medarbetare genomgick 
och avslutade utbildningen under våren. Vi har 
kontinuerligt fortsatt att använda verktygen, 
modellerna och metoderna från utbildningen i det 
dagliga arbetet. Vi planerar även att genomföra 
utbildningen för nytillkomna medarbetare, som 
även kommer att inkludera en uppdatering för 
hela organisationen, under 2020.

Ett nationellt ledarskapsprogram 
inom Medborgarskolan har ge-
nomförts under 2019, där ett 
flertal av region Västs che-
fer och ledare har deltagit.

Under 2019 har vi fortsatt 
arbeta med resultatet från 
medarbetarundersökning-
en 2018. De förbättrings-
områden som vi framför 
allt arbetar vidare med är 
av stressrelaterad karaktär. 
Nästa medarbetarundersökning 
kommer att genomföras våren 2020.

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION
Medborgarskolan Region Väst har under året ak-
tivt deltagit i det nationella marknads- och kom-
munikationsarbetet via ett nationellt nätverk, där 
varje region representeras av en regionalt mark-
nads- och kommunikationsansvarig.

En uppdaterad varumärkesplattform, samt en 
planerad varumärkesförflyttning för hela Med-
borgarskolan, har i september 2019 beslutats av 
förbundsstyrelsen.

Vi har under året arbetat med att lyfta och tydlig-
göra Medborgarskolans uppdrag som folkbildare 
och vårt samhällsansvar, som handlar om att fö-
rebygga utanförskap och ge människor möjlighet 
att mötas, stärkas och utvecklas som individer. Vi 
har därför i än högre grad förmedlat personliga 
berättelser, i form av artiklar och filmer, om hur 
människor påverkas av vår verksamhet.

Som ett led i att använda våra resurser mer 
ansvarsfullt och på sikt överge det fysiska kurs-
programmet, gick vi hösten 2019 över från kurs-

program till en fyrasidig kursfolder. Vi gav under 
året ut ett kursprogram på våren och en folder på 
hösten, i en upplaga om ca 200 000 ex vardera. 
Parallellt har vi jobbat med att än mer synliggöra 
vår verksamhet, dels via egna kanaler (webbplats, 
sociala medier, nyhetsbrev) och dels via köpta 
medier, då främst digitalt. Vi har synts i riksom-
fattande digitala kampanjer och Medborgarsko-
lans samtliga öppna kurser har under 2019 varit 
synliga och tillgängliga även via Kurser.se. 

Vår numera traditionella plojkurstävling har under 
året fortsatt. Vi gömde även i år två tokiga plojkur-
ser i vårt kursutbud, en på våren (Kosmoskod) och 
en på hösten (Transferens). Plojkursen är humoris-

tiskt utformad och har blivit lite av 
en symbol för Medborgarskolans 

själ, det lustfyllda lärandet. 
Fem personer vann varsitt 
presentkort på valfri kurs, 
vår som höst. Läs mer på 
medborgarskolan.se/
plojkurs.

Även denna sommar ar-
rangerade vi en fototävling 

via Facebook i hela Sverige, 
med främsta syfte att upp-

muntra människors kreativitet. 
Alla inbjöds att bidra med en egenhän-

digt tagen bild under temat Lustfyllt lärande, som 
går hand i hand med Medborgarskolans mission. 
Den numera årliga fototävlingen drar varje år ett 
stort intresse och många deltagare. Engagemang-
et är det största vi hittills har haft på Facebook. 
Läs mer om tävlingen och se finalistbilderna på 
medborgarskolan.se/fototavling-2019

Båda tävlingarna enligt ovan genomförs natio-
nellt men är initierade respektive drivs av Med-
borgarskolan Region Väst.
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Stärkt samhälle genom IDEELLA KRAFTER
Ett av syftena med folkbildning är att bidra till 
att göra det möjligt för människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen. Detta är kanske speciellt 
viktigt för unga personer. Utanförskap, orsakad av 
till exempel psykisk ohälsa, missbruk, kriminali-
tet eller arbetslöshet kostar samhället miljarder 
för insatser inom bland annat sjukvård, rehabi-
litering, omvårdnad, insatser från rättsväsendet 
samt produktionsförluster. Och då har vi inte ens 
berört den personliga förlusten som det innebär 
för en människa att leva i någon form av utan-
förskap. Samhället har mycket att vinna på att ar-
beta förebyggande och det finns stora besparingar 
att göra både i mänskliga hälsovinster och ekono-
miska vinster. Läs mer på ideerforlivet.se

Med hjälp av statens, regionens och kommunens 
stöd till studiecirkelverksamhet samt i samverkan 
med lokala aktörer skapar vi verksamhet i socialt 
utsatta områden och för personer i någon form 
av utanförskap. På så sätt kan vi stärka det goda 
i samhället och visa på alternativ sysselsättning 
till exempel gängbildning och kriminalitet. Under 
året har regionen bland annat bedrivit verksam-
het med inriktning musikstudio i samarbete med 
kommunerna i Kungälv och Alingsås, båda i syftet 
att skapa bra sysselsättning för ungdomar.

De allra flesta cirkelledare inom Medborgarsko-
lan arbetar dessutom helt ideellt, det är i princip 
endast cirkelledare i öppen verksamhet som är 
arvoderade. De bidrag vi får från stat, region och 
kommun används främst till olika typer av kost-
nadsersättning för till exempel lokalhyra eller ma-
terial som behövs för att göra denna verksamhet 
möjlig. Den ideella insats som cirkelledarna under 
2019 lagt ner motsvarar i tid 287 219 studietim-
mar. Räknar vi om ledarnas ideella insats till 
kronor blir det 71 718 584 kronor (vi har använt 
oss av ett snittarvode/timma). Se mer sidan 9.

Om varje figur nedan representerar 5 000 timmar i 
nedlagd tid, ser förhållandet mellan arvoderad och 
ideell insats ut ungefär så här:

Arvoderad insats Ideell insats
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4 740 
personer som
möter andra 

23 700 
nya möten

790
nya mötesplatser

Folkbildning skapar NYA MÖTEN som 
stärker civilsamhället

Sveriges riksdag antog 2014 en ny folkbildnings-
proposition, Allas kunskap – allas bildning. I 
den slog man fast att ”Folkbildningen ska ge 
alla möjlighet att tillsammans med andra öka 
sin kunskap och bildning för personlig utveck-
ling i samhället”. Folkbildningen är en del av det 
svenska civilsamhället och spelar en viktig roll för 
den svenska demokratin.

Vi inom Medborgarskolan är övertygade om att 
människor utvecklas genom att mötas. Att möta 
personer med samma intresse i en studiecirkel, 
personer som man kanske aldrig annars skulle ha 
träffat, ger nya insikter och förståelse vilket är en 
grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Speciellt 
i vår öppna studiecirkelverksamhet, dit vem som 
helst kan anmäla sig och delta, möts människor 
från olika åldersgrupper, bakgrunder, kön eller 
andra tillhörigheter. För oss är därför den öppna 
verksamheten en mycket viktig del av folkbild-
ningsverksamheten.

Under 2019 skapade Medborgarskolan Region 
Väst 790 st möjligheter till denna typ av möten 
genom våra öppna studiecirklar. I genomsnitt del-
tog sex personer i varje cirkel, vilket i teorin gett 
4 740 personer möjlighet att möta minst fem 
andra nya personer som de inte annars skulle ha 
träffat. För mer statistik, se sidan 9.
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Cirkelledarna har en central roll när det gäller att 
realisera statens syften och enligt Folkbildnings-
rådets rapport nr 1 2014 Cirkelledare – folkbild-
ningens fotfolk och drivkraft har cirkelledarna ”ett 
pedagogiskt uppdrag i demokratins tjänst”. Att 
vara cirkelledare innebär alltså att vara lite extra 
engagerad och ta på sig ett ansvar att lyssna, dela 
med sig, samordna och leda en grupp kring ett ge-
mensamt intresse. Därför har vi gjort en förnyad 
satsning på cirkelledarutbildning. Många av våra 
cirkelledare är det under ett par år och därför 
finns det ständigt ett behov av att grundutbilda 
nya studiecirkelledare. Kunskapen kring folkbild-
ning finns förstås kvar hos de cirkelledare som 
lämnar vår verksamhet och på så sätt får cirkel-
ledarskapet betydelse både i det civila samhället 
och i arbetslivet.
 
Våra cirkelledare är centrala för Medborgarsko-
lans verksamhet, därför erbjuder vi alla ledare en 
grundutbildning samt påbyggnadsutbildningar i 
olika ämnen som till exempel pedagogik och meto-
dik. Vår grundutbildning kallar vi LIM, Ledarin-
troduktion i Medborgarskolan. LIM ger kunskap 
om bland annat statens fyra syften för folkbild-
ning (se sidan 5), studiecirkelpedagogik inklusive 
vikten av deltagarnas inflytande samt om Med-
borgarskolan som det humanistiska studieförbun-
det med en tydlig värdegrund. 

Under året har Medborgarskolans digitala ver-
sion av LIM uppdaterats och förnyats. Detta har 
medfört en kvalitetssäkring av utbildningen och 
kommer även att öka tillgängligheten.
 

Det är något SPECIELLT med våra kursledare

2019 2018 2017

Antal cirkelledare

834
49,4 %

1 6681 575

738
46,9 %

1 577

829
52,6 %

med LIM ledarutbildning

Regionen genomförde dessutom nedanstående 
fördjupningsutbildningar för cirkelledarna.
Våren 2019
•  Presentera, engagera, inspirera – fördjupning
• Digital pedagogik som inspirationsverktyg
Hösten 2019
•  Presentera, engagera, inspirera
• Workshop digitala verktyg
 



     Medborgarskolan Region Väst | ÅRSREDOVISNING 2019     19

REGIONENS OLIKA 
VERKSAMHETSTYPER
Gemensamt för samtliga verksamhetstyper är att 
de stimulerar till ökad kunskap, social gemenskap, 
meningsfull sysselsättning samt förebygger och 
minskar utanförskap. Vi arbetar efter en humanis-
tisk värdegrund där respekt, öppenhet och mång-
fald är naturliga ingredienser. Medborgarskolans 
värdegrund (se sidan 5) omfattas av och genomsy-
rar samtliga verksamheter. 

Styrelsen anser att det är av största vikt att vi 
har flera verksamhetsben att stå på, i huvudsak 
för att utnyttja regionens resurser. 2019 ligger 
fördelningen mellan våra tre verksamhetstyper 
procentuellt (baserat på omsättning) på 42 % för 
folkbildning, 47 % för förskola/skola och 11 % för 
uppdrag. Under året har vi fortsatt att fokusera 
på samarbete mellan verksamhetstyperna. Samar-
betet har stärkts och resulterat i ett bättre ut-
nyttjande av lokaler och varandras verksamheter, 
nätverk och kompetens.

FOLKBILDNING
Öppen verksamhet
Denna verksamhetstyp vänder sig till allmänheten 
och erbjuder kurser och föreläsningar inom följande 
ämnesområden: Dans och teater, Djur och natur, 
Ekonomi och samhälle, Kommunikation, Konst och 
hantverk, Kropp och hälsa, Mat och dryck, Musik, 
Navigation och trafik, Språk. 

Mest populära ämnesområden under året har varit 
(i följande ordning): Språk, Konst och hantverk, 
Dans och teater, Kropp och hälsa samt Musik.

En föreläsning som vi under året haft på olika 
orter i regionen och som dragit fulla hus är ”Kosten 
som hjälper kroppen att läka” med Mia Vikander. 

Efter tio års smärtsamma magbesvär fick Mia 
diagnosen Crohns, en kronisk autoimmun tarm-
sjukdom. Hon vägrade finna sig i att äta medicin 
i resten av sitt liv, läste allt hon kom över i ämnet 
och genomgick en tuff kostanpassning. Idag är hon 
helt symptom- och medicinfri och föreläser för att 
hjälpa andra. Medborgarskolan som studieförbund 
gör inte anspråk på att kunna bota, behandla eller 
diagnosticera, men vi uppmuntrar till dialog, inter-
aktion och reflektion och erbjuder forum för olika 
former av folkbildande aktiviteter.

Regionen har under förra året utökat antalet dip-
lomutbildningar från fyra till sju – fem inom Konst 
och hantverk och två inom Ekonomi. Utbildning-
arna omfattar en-två heldagar i veckan per termin 
och vänder sig till dem som vill lägga grunden till 
fortsatta studier, ny yrkesbana eller helt enkelt 
söker ny kunskap och energi i tillvaron.

Vi är mycket stolta över alla våra kompetenta 
och engagerade kursledare och hävdar fortsatt 
att ”Det är något speciellt med våra kursledare”. 
Under devisen har vi i år uppmärksammat några 
av våra kursledare i vår kommunikation, bland 
andra Katarina Kvist (virkning), Jan Johansson, 
(tecken som stöd), Laurence Nachin (skogsbad) 
och Vendela Berglin (mangateckning). Läs mer om 
Laurence och skogsbad i artikeln på sidan 20.

Ansluten verksamhet
Medborgarskolan Region Väst samarbetar med ett 
stort antal föreningar och grupper som bedriver 
studiecirklar eller genomför kulturarrangemang 
inom områden såsom musik, teater, dans, djur och 
natur. Löpande besök hos grupperna, både anmäl-
da och oanmälda, görs och dokumenteras som ett 
led i vårt kvalitetsarbete.

Vi har under året startat en rad samarbeten och 
evenemang som rör våld i nära relationer. Vi är 
förvissade om att vi, när vi uppmärksammar och 
sprider kunskap om detta, inte bara kan stötta de 
som är utsatta utan även ge kraft till omgivningen 
att säga stopp och vid behov ingripa.

Under hashtaggen #jagärdinsyster har vi spri-
dit kunskap via bland annat föreläsningar och 
samarbeten med föreningar och kvinnojourer. Till 
exempel har vi haft föreläsningar runtom i regio-
nen med Jessica Enoksson (och föreningen Ängla-
gårdens Give & Get) och Camilla Nordström (och 
föreningen Gemenskap Tillsammans). Läs mer om 
Jessica och Änglagården i artikeln på sidan 6-7. Vi 
har även erbjudit gratis kurser i självförsvar och i 

FÖRSKOLA/SKOLA
47 %

FOLKBILDNING
42 %

UPPDRAG
11 %
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”SKOGEN ÄR
BÄSTA MEDICINEN”

Text: SOFIA ERIKSSON  
Foto: SÖREN HÅKANLIND 

Vi har inte gått långt bort från ett vil-
laområde och trafiken på Söderleden 
i Göteborg. Ändå omsluter Änggårds-
bergens träd, grönska och tystnad oss 
helt. Eller ja, det är egentligen inte 
tyst, utan bara en annan sorts tystnad. 
Vindsus, lite prassel, fågelkvitter, 
en skogsduva som kuttrar. Laurence 
Nachin som är vår guide lägger sig ned 
i blåbärsriset och sluter ögonen.

– Det är viktigt att ta tid att bara vara, 
inte göra något hela tiden. Skogen är ett 
rum där du får lov till det, och min roll 
är att hjälpa deltagarna att öppna sina 
sinnen mot naturen, säger hon.

Laurence är mikrobiolog och natur- 
och skogsterapiguide utbildad av 
ANFT, Association of Nature & Forest 
Therapy. Natur- och skogsterapiguid-
ning baseras på en japansk metod som 
heter Shinrin Yoku. Det betyder un-
gefär skogsbad och har funnits sedan 
80-talet. Shinrin Yoku växte fram som 
en reaktion på vårt allt mer stressade 
samhälle och den försämrade hälsa 
som människor kan få av att leva i ett 
högt tempo i en miljö med för många 
intryck. Att det är helande att ta ett 
skogsbad, det vill säga låta sig över-
sköljas av skog och natur, är faktiskt 
inte bara en känsla utan vetenskapligt 
bevisat. När du är i naturen aktiveras 
det parasympatiska nervsystemet som 
hjälper kroppen att återhämta sig. 
Skogens fraktaler – det upprepande 
mönster som växternas blad och 
grenverk helt naturligt har – har en 
lugnande effekt. Dessutom avger träd 
en sorts infektionsskyddande moleky-

ler som kallas phytoncider. Japanska 
forskare lät sina försökspersoner vara 
tre dygn i skogen och kunde därefter 
se att de tack vare phytonciderna hade 
fått ökade mängder NK-celler som kan 
döda oönskade celler i kroppen, till 
exempel cancerceller eller virusinfek-
terade celler. Effekten höll i sig i en 
månad.

– Det är förstås inte fel att vandra, 
plocka svamp, springa eller promenera 
med en kompis och prata i skogen. 
Men det är viktigt att också stanna upp 
och uppleva skogen med alla sina sin-
nen; känna, lukta, se, smaka och lyssna, 
säger Laurence.

På hennes vandringar är gruppen 
ute två–tre timmar men går inte sär-
skilt långt, några kilometer max, så vem 

som helst kan delta. 
Vad som händer 
beror på vilka som 
är med, hur många 
det är i gruppen 
och vad deltagarna 

vill göra. Inget är 
tvingande.
– Under ett skogsbad 

ska man gå igenom olika 
steg, men det märker inte 

deltagarna. För dem ska det 
vara enkelt och flytande, utan 

prestationskrav. Vi pratar inte 
om övningar eller uppdrag utan om 

inbjudningar som de kan tacka ja eller 
tacka nej till. Det kan vara att leta efter 
olika färger i naturen eller smaka på 
någon växt, säger Laurence.

Ibland samlas deltagarna i en cirkel 
och delar med sig av känslor, upple-
velser eller berättelser. Skogsbadet 
avslutas med en teceremoni.

– Lite som en japansk ceremoni men 
inte med så mycket regler. Jag brukar 
lite symboliskt göra te på växter från 
där vi har varit så att man verkligen tar 
in skogen inom sig. Ceremonin handlar 
om att ge tillbaka också – vi använder 
ofta naturen men tackar sällan för det.

Hon berättar om ett skogsbad hon 
haft dagen före med bara en deltagare.

– Hon har varit med några gånger 
och jag kände att hon var redo för nå-
got ”lite vilt”. Så jag bjöd in henne att 
ta av sig barfota och känna på gräset, 
mossan och stenarna. Hon funde-
rade på saken en stund men provade 
sedan – och berättade att hon inte gått 
barfota i skogen sedan hon var barn. 
Då kände jag att vi lyckats.   
 
Se filmen med Laurence på
medborgarskolan.se/skogsbad

I skogen minskar stressen, vi mår 
bättre och blir friskare. Men ändå 
verkar vi ha glömt hur man gör för att 
”bara vara” i skogen. Det vill Laurence 
Nachin lära ut med japansk natur- och 
skogsterapi – Shinrin Yoku.
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Halmstad har vi även öppnat ett rum i våra lokaler 
dit utsatta, och andra, personer kan komma vissa 
tider och få stöd och råd.

Genom projektmedel från Västra Götalandsregio-
nen har vi i samarbete med Suicide Zero startat 
projektet Våga fråga, där vi under två års tid kom-
mer att erbjuda en utbildning om psykiska ohälsa 
och självmord till grupper och föreningar i regio-
nen. Utbildningen ger kunskap om fakta och var-
ningssignaler och hur vi kan vara uppmärksamma 
och stötta de i vår närhet som mår dåligt.

Här föds det svenska musikundret
Regionens musikhus är en grundförutsättning för 
att musikgrupper ska kunna utöva och utveckla sitt 
intresse och borgar för kvalitet, lojalitet och stabi-
litet. Vi har under 2019 haft musikhus och studios 
på följande orter: Alingsås, Falkenberg, Halmstad, 
Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Mölndal, Kungälv, 
Stenungsund, Älvängen, Trollhättan, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Skövde och Borås. 

För att hjälpa banden i sin utveckling erbjuder Med-
borgarskolan Amplified ett servicepaket av tjänster 
som bland annat replokaler, speltillfällen, studioin-
spelningar, synlighet i media och möjlighet att bli 
recenserade. Vi har samarbeten med bland andra 
Svenska Grammofonstudion och Sonic Train Stu-
dios. Regionens band har även deltagit vid Medbor-
garskolans egen rockfestival Gamrocken i Ludvika. 

Sedan hösten 2018 har Medborgarskolan Amplified 
även ett eget radioprogram på Västsveriges största 
rockradiostation Pirate Rock Radio, där vi lyfter 
våra band och spelar deras musik. 

Våra ca 600 regionalt anslutna musikgrupper 
rapporterade under året ca 200 000 verksamhets-
timmar och ca 500 kulturarrangemang (som till 
exempel uppträdanden och utställningar).

INTEGRATION
Med uppdrag från staten har regionen under året 
fortsatt bedrivit riktade insatser, studiecirklar i 
svenska och samhällsinformation, mot målgruppen 
asylsökande. För målgruppen nyanlända har vi även 
bedrivit studiecirklar och riktade insatser speciellt 
för utrikesfödda kvinnor. Verksamheten har under 
2019 totalt haft 1 014 deltagare.

Med stöd från Länsstyrelsen har vi dessutom bedri-
vit TIA-projekt (Tidiga Insatser för Asylsökande) på 
några orter i regionen.

UPPDRAG
Denna verksamhetstyp består för region Västs del 
främst av ett antal arbetsmarknads- och integra-
tionsprojekt, i samarbete med bland annat Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, ESF (Europe-
iska Socialfonden) och kommuner.

Denna verksamhet ligger helt i linje med vårt 
folkbildningsuppdrag. Medborgarskolans huma-
nistiska värdegrund präglar hela vår verksamhet 
och vi värnar om alla människors rätt till utveck-
ling. Målgrupperna befinner sig ofta i en utsatt 
situation och utanförskap är inte ovanligt. Verk-
samhetens fokus ligger på att hjälpa dessa perso-
ner ut i arbete och in i samhället och folkbildning-
ens pedagogik och metodik används. 

Stora förändringar hos Arbetsförmedlingen under 
året har fått konsekvenser för oss som underle-
verantör i form av minskad efterfrågan på våra 
tjänster. Som ett led i detta har vi behövt anpassa 
vår organisation och genomfört en omstrukture-
ring av uppdragsverksamheten i regionen. 

Verksamheten Stöd och matchning, där Medbor-
garskolan är en av flera underleverantörer till 
Arbetsförmedlingen enligt LOV (Lagen om valfri-
het, vilket innebär att deltagarna själva väljer 
aktör), har under året minskat och vi har behövt 
stänga verksamheterna i Trollhättan, Uddevalla 
och Vänersborg. Efterfrågan ökade dock under 
hösten och i december öppnade vi upp för Stöd och 
matchning i Falköping.

På uppdrag av Arbetsförmedlingen bedriver 
vi arbetsträning på ett flertal orter i regionen. 
Verksamhetens syfte är att ge projektdeltagarna 
möjlighet till arbetsträning för att öka chanserna 
till arbete. Vårt framgångsrika butikskoncept 
Lilla Outleten, med bas i Vänersborg, öppnade på 
våren enligt tidigare plan även en butik i Udde-
valla, som, på grund av rådande omständigheter 
inom Arbetsförmedlingen, tvingades stänga redan 
på sommaren. 

Regionen har under året bedrivit ett ESF-projekt. 
Nystart 2.0, för målgruppen arbetssökande med 
lång frånvaro från arbetsmarknaden, startade i 
april 2018. Projektet har fortsatt bedrivits under 
2019 i samarbete med Försäkringskassan och 
kommuner i Västra Götaland på orterna Skara, 
Skövde, Lidköping, Vänersborg och Göteborg.

På hösten startade MEET, ett nytt projekt som 
är ett samarbete med Coompanion Skaraborg och 

Fortsättning på sidan 25
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”MEET är en trygg plats och ett 
viktigt sammanhang som alla 

behöver – där förståelse och värme 
finns, där jag kan vara mig själv, 
där jag får stöd i att våga göra 
mer än att bara drömma om en 

framtid utanför min komfortzon. 
Livsbejakande, inspiration, 
kreativitet, energi, vänner.

PROJEKTDELTAGARE MEET

”Jag har fått så mycket mer hjälp 
från detta projekt än vad jag 

någonsin kunnat föreställa mig. 
Folket här har tagit emot mig med 
öppna armar och är några av få 
som inte dömer någon. Det har 
blivit lite som en andra familj.

PROJEKTDELTAGARE MEET

Eva Heinrich Longberg, projektledare MEET
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MEET minskar
utanförskapet

De kallas ibland för hemmasittare – unga som inte har någon sysselsättning och 
löper risken att hamna utanför samhället, utan sammanhang. Det mönstret vill 

Medborgarskolan Väst bryta med projektet MEET där samtal, promenader, 
djur och kreativ verkstad blir steg på vägen tillbaka. 

rojektledare Eva Heinrich Longberg 
gillar egentligen inte ordet ”hemmasit-
tare”.
     – Det får folk att tänka på unga 
killar som sitter framför datorn hela da-
garna. Samtidigt beskriver det situatio-
nen och deltagarna ganska bra. De har 

svårt att ta sig hemifrån, antingen för att de inte har 
någon skola eller något jobb att gå till, eller för att de 
har någon funktionsnedsättning eller lider av psykisk 
ohälsa. Diagnosen ställer till det för dem och samhället 
är inte berett att ta emot dem, säger hon.

 Den första oktober 2019 inleddes projektet MEET, 
en förkortning som står för Möjligheter, Engagemang, 
Egenmakt och Trygghet. Tillsammans med Coompanion 
Skaraborg och med EU-finansiering i ryggen har Med-
borgarskolan startat handledda grupper i Skövde och 
Falköping. Tanken är att försiktigt, steg för steg, stötta 
deltagarna så att de hittar ett sammanhang där de kan 
utvecklas. 
 – Första steget blir att komma hit och prata. Vi utgår 
från deltagarnas intressen och försöker hitta något som 
de vill göra och framför allt ett socialt sammanhang där 
de känner sig trygga. Det kan vara att komma hit på 
frukost eller delta i en kreativ verkstad där de målar, 
skriver eller spelar spel, säger Eva Heinrich Longberg. 

 Just nu deltar ett tjugotal personer i projektet. De 
är mellan 19 och 29 år gamla, tjejer och killar. Eva 
Heinrich Longberg är noga med att påpeka att verk-
samheten sker helt på deltagarnas villkor, även om 
handledarna följer en tydlig trappstegsmodell som styr 
utvecklingen. Men det finns inga krav på högt tempo, 
att någon ska ha hittat ett jobb eller bestämt sig för vad 
de ska göra med sitt liv efter de sex månader som man 
deltar i projektet. 
 – Vi ser alla steg framåt som en positiv utveckling. 
Det är fantastiskt att se hur en deltagare kan känna 
sig trygg nog att prata och öppna upp under en hund-
promenad eller i ett stall. Eller hur någon tar steget 

att söka till Komvux, börja en kurs hos oss, gå till ett 
gym eller hitta en kompis att umgås med på egen hand, 
säger hon.

 Hemmasittandet är ett ökande problem i samhället, 
men Eva Heinrich Longberg är övertygad om att MEET 
är ett bra sätt att stötta fler att hitta en drivkraft och 
ett sammanhang.
 – Jag tror inte att någon vill sitta hemma utan något 
att göra. Men om man någon gång fått känna att man 
inte passar in är det lätt att tappa självförtroendet och 
svårt att komma utanför dörren. Då måste samhället 
ställa upp. 

P
DETTA ÄR MEET
• Riktar sig till ungdomar i åldern 19–29 som 
 behöver stöd och stimulans för att komma  
 närmare arbete eller utbildning.
•  Drivs av Medborgarskolan Väst tillsammans  
 med Coompanion Skaraborg med stöd från  
 Europeiska Socialfonden genom Leader   
 Östra Skaraborg.
•  Utgår från individens egna intressen, förut- 
 sättningar och engagemang.
•  Deltagarna är med i projektet i sex månader.
•  Genomför bland annat individuella samtal,  
 frukostar, kreativ verkstad, studiebesök och  
 promenader. 
•  Finns i Skövde och Falköping, men planerar  
 att öppna på fler orter i Skaraborg.
•  Nyfiken? Kontakta Eva Heinrich Longberg,  
 Medborgarskolan Region Väst, 0763-10 53 58,  
 eva.heinrich-longberg@medborgarskolan.se 

Text: SOFIA ERIKSSON Foto: TOBIAS ANDERSSON
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Tack vare ett EU-stöd på drygt 280 000 kronor kan Franska Skolan i Göteborg nu 
inleda ett omfattande hälsoprojekt tillsammans med ett skoldistrikt i Lyon i Frank-

rike. Ungefär 250 elever i Sverige och Frankrike involveras i projektet, som ska 
kartlägga och jämföra välbefinnande i de båda länderna. 

Text: SOFIA ERIKSSON

som vi hoppas kunna lära oss mer om 
samtidigt som vi också kan undersöka 
hur det påverkar välbefinnandet i stort.

 PROJEKTET INLEDDES hösten 2019 
med ett lärarutbyte och projektplane-
ring. Själva studiebesöken äger rum i 
mars 2020 respektive april 2021, och 
projektet avslutas juni 2021. 
 – Eftersom vi är en skola med fransk 
profil är det fantastiskt roligt att få en 
samarbetspartner i Frankrike. Eleverna 
kommer att arbeta med digitala lös-
ningar och kommunicera med varandra 
på såväl 
franska som 
engelska. 
Det här blir 
ett samarbe-
te som kom-
mer att vara 
utvecklande 
på många 
sätt för våra 
elever, säger 
Ellenor 
Sinclair.

ur trivs eleverna 
i skolan? Hur kan 
man öka välbefin-
nandet i skolan?  
Det är ett par av 
frågorna som kom-
mer att få ett svar 
i Franska Skolans 

stora hälsoprojekt Le bienêtre à l’école 
som nu blir verklighet tack vare ett om-
fattande EU-stöd. Skolan, som är en fri-
skola med fransk profil som har Med-
borgarskolan som huvudman, har sökt 
och fått 27 000 euro från Erasmus +. 
Det är EU:s program för utbildning, 
ungdomar och idrott och har till uppgift 
att med en budget på närmare 15 miljar-
der euro finansiera studier, praktik och 
erfarenhetsutbyte utomlands.

 – Samtliga elever i årskurs 5 till 9 in-
volveras i projektet. Dessutom väljs 30 
elevambassadörer ut för att åka på en 
veckas studiebesök till Centre Scolaire 
Notre Dame i Lyon. Och på samma sätt 
kommer 36 elever därifrån att besöka 
oss, berättar skolans rektor Ellenor Sinclair.

 PROJEKTETS TEMA, trivsel och 
välbefinnande i skolan, är brett och 
kommer att angripas från flera olika 
synvinklar.
 – Välbefinnande handlar om allt 
från skollokaler, måltider och raster till 
möjligheter till fysisk aktivitet, bemö-
tande och samtalsklimat. Dessa frågor 
är direkt kopplade till studieresultatet, 
och vi hoppas kunna hitta förbättrings-
områden under arbetets gång, säger 
Ellenor Sinclair.

Projektet bygger på en omfattande en-
kät som både elever och personal ska 
svara på. Enkätens resultat blir sedan 
ett diskussionsunderlag. Eleverna i Lyon 
kommer att ha ett liknande upplägg 
så att resultaten kan jämföras. Ellenor 
Sinclair hoppas att det ska bidra till 
inspiration, idéutbyten och en positiv 
utveckling.
 – Skolorna i Frankrike skiljer sig från 
skolorna i Sverige på flera sätt. Där går 
eleverna längre dagar, betalar för sina 
måltider och har också ofta ett lite annat 
förhållande till sina lärare. Det är sådant 

H

Franska Skolan får
Erasmuspengar till
hälsoprojekt
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med stöd från Jordbruksverket genom Leader 
Östra Skaraborg. Projektet vänder sig till ung-
domar 19-28 år, som idag varken arbetar eller 
studerar och behöver stöd och stimulans för att 
komma närmare arbete eller utbildning. Läs mer 
om MEET i artikeln på sidan 22-23.

Vi har under året bedrivit en systematisk om-
världsbevakning som har öppnat upp för nya 
verksamheter, i samverkan med andra aktörer 
och/eller verksamheter. 

En verksamhet som tillkommit under 2019 är 
Omställningsfonden, riktat mot kommun och 
landsting.

Uppdragsverksamheten i regionen (exklusive 
ESF-projekt) har haft totalt 869 unika deltagare 
under året och i genomsnitt per månad 242 delta-
gare (ej unika). 

SKOLA OCH FÖRSKOLA
Regionens skolverksamhet uppvisar även detta år 
ett positivt resultat. Överskottet återinvesteras i 
verksamheterna.

Medborgarskolan Region Väst är sedan flera år 
tillbaka huvudman för en grundskola, Franska 
Skolan i Göteborg, som omfattar förskoleklass till 
och med årskurs nio samt fritidsverksamhet och 
har en fransk profil. Franska Skolan är en av två 
högstadieskolor i Sverige som bedriver spetsut-
bildning i franska språket.

Regionen driver sex förskolor med olika pedago-
giska inriktningar. Verksamheterna utgår ifrån 
och följer de svenska styrdokumenten för förskola.

• Franska Förskolan (franska språket)
• Förskolan Blå Musslan (allmän)
• Förskolan Grenen (språk och kommunikation)
• Musikförskolan Do Re Mi (musik)
• Montessoriförskolan Solstrålen 
 (montessoripedagogik)
• Nyckelpigans förskola (allmän)

Franska Skolans grundskola har under året haft i 
genomsnitt per månad 347 elever och förskolorna 
tillsammans 282 barn.

Tid och resurser har under 2019 avsatts för att rus-
ta Franska Skolan både lokal- och personalmässigt 
under sin fortsatta expansion. Skolan har genom-
gått en omfattande renovering och verksamheten 
har genomfört två omfattande flyttar av både för-

skola och grundskola under året. Franska Skolans 
målsättning att ha två parallella klasser i årskurs 
4-9 höstterminen 2019 är uppfyllt! Det betyder att 
Franska Skolan idag har så många klasser som 
den yta som skolan förfogar över tillåter. 

På Franska Skolan pågår även från och med 
höstterminen 2019 och två år framåt ett inter-
nationellt projekt med skolor i Lyon i Frankrike. 
Projektet finansieras med EU-bidrag. Läs mer 
om projektet i artikeln på sidan 24.

Under våren 2019 har Montessoriförskolan 
Solstrålen expanderat och öppnat ytterligare en 
avdelning. Förskolan består nu av tre avdelningar 
med plats för totalt 56 barn.

Skola/förskola har ytterligare ökat sin samverkan 
via bland annat gemensam kompetensutveckling, 
enhetlig dokumentation samt fortsatt utveckling 
av digitala verktyg för pedagogisk dokumentation 
av, och förbättrad kommunikation med föräldrar 
om, elevers och barns utveckling och lärande.

Samtliga förskolor har gemensamt fått beviljat 
statsbidrag via kommunen för ”Bättre språkut-
veckling i förskolan” och statsbidrag för ”Ska-
pande förskola” från Kulturrådet. Förskolan Do 
Re Mi har varit med i Kulturrådets projekt ”Läs 
hjärta förskola”. 

Samtliga förskoleverksamheter är miljöcertifie-
rade genom Grön Flagg/Håll Sverige Rent och 
har under året löpande fortsatt utvecklingen av 
verksamheternas miljöarbete. Franska Skolan 
har sedan 2019 ett pågående Grön Flagg-projekt 
och certifiering planeras till maj 2020. Inom Grön 
Flagg arbetar man bland annat med ett antal fo-
kusområden tillsammans med barnen, såsom till 
exempel ”Sopsamlarmonster, Skräp och avfall”. 

Färgglada sopsamlarmonster som används i Nyckelpigans förskolas 
Grön Flagg-arbete.

Fortsättning från sidan 21
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STYRELSENS FÖRSLAG OCH TACK

FÖRSLAG
Styrelsen för Medborgarskolan Region Väst före-
slår 2020 års stämma att:

• Fastställa balansräkning per den 31 december 2019  
 samt resultaträkning 1 januari-31 december 2019

• Tillgängliga medel 38 115 703 kr balanseras i  
 ny räkning

TACK
Regionstyrelsen vill framföra ett varmt tack till 
alla som bidragit med sitt engagemang och gjort 
arbetet möjligt under året: Medborgarskolans an-
slagsgivare, samarbetspartners, anslutna organi-
sationer, kursledare samt administrativ personal. 

Ett särskilt tack vill vi som vanligt rikta till alla 
er som deltagit i Medborgarskolans verksamhet i 
regionen!

Göteborg 2020-03-17

Jonas Ransgård
Ordförande

Marie Fridén
Vice ordförande

Ulric Björck
Ledamot

Christina Rådegård
Ledamot

Fredrik Sidahl
Ledamot

Björn Skår
Ledamot

Pontus Varga
Ledamot

Ann-Marie Widegren
Ledamot

Birgitta Andrén Åkerblom
Regionchef
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JAN JOHANSSON, KURSLEDARE I TECKEN SOM STÖD
Läs mer om Jan på medborgarskolan.se/tecken-i-tiden
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HÄNDELSER UNDER 2019
Fokus har under året huvudsakligen varit att 
säkerställa ytterligare ett år med positivt resultat, 
förfina den organisationsförändring som genomför-
des inom nya folkbildningen 2018 samt att stärka 
organisationen i sin helhet.

Vi hade ett enastående resultat 2018 på ca 5,5 
miljoner. År 2019 har vi ett ännu bättre resultat 
på närmare 8 miljoner. Styrelsens uppdrag till 
organisationen 2019 var bland annat att bygga en 
hållbar ekonomi. Med två år av gott resultat har vi 
påbörjat resan med att återställa vår ekonomiska 
plattform, vilket vidare framgår av flerårsöversik-
ten på sidan 30. 

Totala intäkter har ökat med ca 8,5 miljoner jämfört 
med föregående år. Ökningen har främst skett via 
ökad verksamhet och retroaktiva bidrag inom försko-
la/skola samt retroaktiva ersättningar för asylprojekt. 
Trenden med minskad försäljningsintäkt inom öppen 
verksamhet håller i sig, likaså har våra arbetsmark-
nadspolitiska projekt minskat under året. 

Det goda resultatet utgörs bland annat av en ökad 
effektivisering och medarbetarnas ökade kompe-
tens. Även rabatt på pensionspremier inom försko-
la/skola har påverkat resultatet positivt.

Samtliga arbetsgrupper inom folkbildningen har 
löpande under året arbetat med verksamhetsut-
veckling, förbättringsåtgärder, effektivisering av 
arbetssätt samt kvalitetssäkring av de olika verk-
samheterna. 

Sammanslagning av uppdragsverksamheten i Väs-
tra Götaland och Halland till en regional organisa-
tion har varit framgångsrik och skapat förutsätt-
ningar för utvecklingsmöjligheter. Förändringar 
bland personal och omfördelning av arbetsuppgif-
ter har lett till ett mer effektivt arbete som gene-
rerar bättre resultat. Den nedåtgående finansiella 
trenden inom delar av uppdragsverksamheten, då i 
synnerhet Stöd och matchning, har främst orsakats 
av förändringar inom Arbetsförmedlingen. Denna 
har under året resulterat i negativa effekter som 
varit omöjliga att påverka. Vi ser däremot positivt 
på utvecklingen med Arbetsförmedlingen och våra 
möjligheter framåt.
 
Nya projekt som tillkommit under året är projekt 
Våga fråga (se sidan 21), ett samarbete med Sui-

cide Zero som är finansierat av Västra Götalandsre-
gionen; projekt MEET (se sidan 22-23), ett samar-
bete med Coompanion som har EU-finansiering i 
ryggen; samt Omställningsfonden, som är riktat 
mot kommun och landsting.

Vårt butikskoncept Lilla Outleten, som haft stor 
framgång i Vänersborg, öppnade enligt plan även 
en butik i Uddevalla. På grund av rådande omstän-
digheter inom Arbetsförmedlingen fick vi dock inga 
arbetsträningsplatser och butiken stängdes som-
maren 2019. Verksamheten fortsätter som tidigare 
i butiken i Vänersborg.

Vi har under 2019 avslutat både folkbildningsverk-
samheten samt Stöd och matchning i Medborgar-
skolans lokaler i Falkenberg. Fastigheten är uthyrd 
sedan sommaren 2019.

Franska Skolan, Landala, har genomgått en omfat-
tande renovering och verksamheten har under 
större delen av vårterminen 2019 varit lokaliserad 
till temporära lokaler. Fastigheten i Landala stod 
klar i augusti. Detta har inneburit två omfattande 
flyttar av både grundskola och förskola under året. 
Samtidigt är Franska Skolan vid höstterminens 
start fullt utbyggd med ytterligare två klasser, en-
ligt den expansionsplan som tidigare beslutats, och 
har därmed ökat antal elever med 13 %. En impo-
nerande insats av organisationen! Vår ambition för 
året har varit att stärka Franska Skolans profil yt-
terligare, bland annat genom ett Erasmus+-projekt 
tillsammans med en fransk skola i Lyon (se sidan 
24) som kommer att fortlöpa två år framåt.

Montessoriförskolan Solstrålen har under året utö-
kats med ytterligare en byggnad och en avdelning 
för yngre barn, vilket resulterar i ökade intäkter. 
Förskolan kommer att vara fullt utbyggd under 
första kvartalet 2020. 

Ytterligare faktorer som har bidragit till vårt goda 
resultat är att vi återigen har tilldelats rabatt på pen-
sionspremier inom förskola/skola. Även retroaktiva 
ersättningar från Göteborgs kommun till skola och 
tre av Medborgarskolans förskolor för år 2018 samt 
högre ersättningar för 2019 har bidragit till resulta-
tet. Vi har en genomsnittlig beläggningsgrad på 98 % 
i förskolorna.

En viktig faktor för organisationens utveckling och 
presterade resultat har varit att fortsatt stärka 

FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE
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organisationen våren 2019 genom vår kulturför-
ändrande, individ- och kompetensstärkande utbild-
ningssatsning inom självledarskap och coachande 
förhållningssätt, Verktyg för mod och möjligheter 
(VMM). Vi har fortsatt att arbeta med verktyg, mo-
deller och metoder under resterande delen av året.

Ytterligare ett perspektiv för årets framgång är 
förtydligandet av ansvar och delaktighet i hela 
organisationen samt tydliga mål med månatlig 
uppföljning för respektive verksamhet. Fortsatt 
resurs- och kostnadsmedvetenhet i organisationen 
har varit avgörande och är även framåt.

Inom miljöområdet är vi fortsatt anslutna till FN:s 
Global Compact. Vi har under året sjösatt vår 
digitala miljöutbildning för samtliga medarbetare 
inom nya folkbildningen. Samtliga förskolor är 
certifierade enligt kraven i Grön Flagg, som är ett 
verktyg för att arbeta pedagogiskt med miljöfrågor 
i barngrupperna. Medborgarskolan Region Väst är 
fortsatt miljödiplomerade enligt kraven i Svensk 
Miljöbas. Här ingår en årlig granskning av extern 
revisor och vid årets granskning noterades inga 
avvikelser. Inom öppen verksamhet har man under 
2019-2020 haft tema hållbarhet.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2019 initierade regionstyrelsen i sitt stra-
tegiarbete en framtidsvision av Medborgarskolan 
2040 som regionen sedan tagit vidare och inklude-
rat i det strategiska framtidsarbete som ligger till 
grund för organisationens fortsatta utveckling.

Under 2019 har en extra förbundsstämma ägt rum 
där en uppdaterad version av vår varumärkesplatt-
form beslutades. Vi har uppdaterat region Västs 
samlade visionsbild, vår fyr (se bild sidan 14), i 
linje med detta och ett arbete i enlighet med beslu-
tade riktlinjer har påbörjats under hösten 2019.

Inom folkbildningen arbetar vi fortsatt vidare med 
att säkerställa en högkvalitativ verksamhet där vi 
fyller statens satta krav. Utöver vår vision, mission, 
värdegrund och fokusområden (se sidan 5), arbetar 
vi även vidare med tidigare uttalade grundläggande 
principer: att verksamheten skall skapa större mät-
bar nytta än kostnaderna för att bedriva den samt 
att samarbeten både internt och externt skall vara 
väl fungerade, effektiva och värdeskapande. Vi ska 
fortsatt följa upp vårt arbete i samtliga verksamheter 
regelbundet och likaså skapa förutsättningar för att 

reflektera över våra utvecklingsmöjligheter. 

Kompetensstärkande satsningar kommer att göras 
i regionen. Utbildningen Verktyg för mod och möj-
ligheter (VMM) 2.0 kommer att starta våren 2020, 
vilket kommer att medföra en repetition av meto-
der, modeller och verktyg i hela organisationen. 

Vi är angelägna om att framåt ta vara på kraften 
i organisationen och med hjälp av all den samlade 
kompetens och engagemang som finns i organisa-
tionen och hos våra samarbetspartners fortsätta 
vår framgångsrika resa – samtidigt som vi är 
lyhörda mot uppdragsgivare, till vår samtid och 
framtida trender inom samhällsutvecklingen. 

För att ännu bättre uppfylla vårt högre syfte, kom-
mer vi att arbeta för att utöka våra samarbeten 
med bland annat kommuner, myndigheter och 
organisationer för att via gemensamma insatser i 
ännu högre grad bidra till individers och samhäl-
lets utveckling. 

MEDLEMSORGANISATIONER
Medborgarskolans centralt anslutna medlems-
organisationer är: Moderaterna, Moderata Ung-
domsförbundet, Fria Moderata Studentförbundet, 
Rojalistiska föreningen, Förbundet Aktiva Senio-
rer och Förbundet Aktiv Ungdom.

STYRELSE
Ordförande  Jonas Ransgård

Vice ordförande  Marie Fridén

Ledamöter Ulric Björck
   Christina Rådegård
   Fredrik Sidahl
   Björn Skår
   Pontus Varga 
   Ann-Marie Widegren

Regionchef Birgitta Andrén Åkerblom

Regionchefen är ledamot av styrelsen och regio-
nens verkställande tjänsteman i enlighet med 
föreningens stadgar.

PERSONAL
Regionen har ett medelantal anställda om 241, 
varav 191 heltidstjänster samt 50 heltidstjänster 
som kursledare.



30     ÅRSREDOVISNING 2019 | Medborgarskolan Region Väst

    2019 2018 2017 2016 
Studiecirkeltimmar  304 781 tim 327 289 tim 352 452 tim 390 677 tim 
Studiecirkeltimmar annan folkbildning 13 926 tim 19 209 tim 21 158 tim 29 160 tim
Antal kulturarrangemang  4 792 arr 5 236 arr 5 146 arr 5 110 arr 
Nettoomsättning  132 399 tkr 125 241 tkr 121 824 tkr 125 254 tkr
Omsättning inklusive bidrag  178 038 tkr 170 195 tkr 162 897 tkr 168 301 tkr
Resultat efter finansiella poster  7 998 tkr 5 464 tkr -6 500 tkr -6 809 tkr
Balansomslutning  62 745 tkr 57 028 tkr 48 509 tkr 60 799 tkr
Soliditet  61 % 53 % 51 % 51 %
Bidragsberoende  25,6 % 26,4 % 25,2 % 25,6 %
 
NYCKELTALSDEFINITIONER
 Omsättning inklusive bidrag 
  Nettoomsättning och bidrag.

 Soliditet
  Eget kapital i procent av balansomslutningen.

 Bidragsberoende
  Statsbidrag, generellt kommunbidrag och landstingsbidrag i förhållande till omsättning inklusive  
  bidrag.

 Vinstdisposition
  Styrelsen och regionchefen föreslår att av tillgängliga medel
 
  Balanserade vinstmedel  30 117 649 kr
  Årets resultat  7 998 054 kr
  Summa  38 115 703 kr

  balanseras i ny räkning.

FLERÅRSÖVERSIKT
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    Not 2019 (kr) 2018 (kr)
VERKSAMHETSINTÄKTER
 Bidrag 2 45 639 204 44 954 457
 Nettoomsättning  132 398 824 125 240 621
 Övriga rörelseintäkter 3 5 118 406 4 420 417

 Summa intäkter  183 156 434 174 615 495

VERKSAMHETSKOSTNADER
 Råvaror och förnödenheter  -9 169 682 -7 849 415
 Övriga externa kostnader 4 -46 205 242 -45 277 101
 Personalkostnader 5 -114 627 696 -109 688 458 
 Avskrivningar 1, 6-8 -5 050 244 -6 243 614

 Summa kostnader  -175 052 864 -169 058 588

RÖRELSERESULTAT  8 103 570 5 556 907

FINANSIELLA POSTER
 Ränteintäkter  8 716 10 613
 Räntekostnader  -114 232 -103 105

 Summa finansiella poster  -105 516 -92 492

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  7 998 054 5 464 415

SKATT   0 0

ÅRETS RESULTAT  7 998 054 5 464 415

RESULTATRÄKNING
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    Not 2019 (kr) 2018 (kr)
TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar
  Byggnader 6 21 538 698 22 100 783
  Ombyggnad annans fastighet 7 3 221 585 6 208 889 
  Inventarier 8 2 689 593 2 781 551
  Summa anläggningstillgångar  27 449 876 31 091 223

 Omsättningstillgångar
  Lager  189 166 0
  Kundfordringar  1 589 395 1 763 045
  Övriga kortfristiga fordringar  3 139 761 7 215 854
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 6 609 390 6 170 253
  Kassa och bank  23 767 341 10 787 684
  Summa omsättningstillgångar  35 295 053 25 936 836

 Summa tillgångar  62 744 929 57 028 059

EGET KAPITAL OCH SKULDER
 Eget kapital 10
  Balanserad vinst  30 117 649 24 653 234
  Årets resultat  7 998 054 5 464 415
  Summa eget kapital  38 115 703 30 117 649

 Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder  6 607 204 6 291 669
  Övriga kortfristiga skulder  4 943 334 4 672 199
  Lån från kreditinstitut  4 708 338 4 958 334
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 8 370 350 10 988 208
  Summa kortfristiga skulder  24 629 226 26 910 410
 
 Summa eget kapital och skulder  62 744 929 57 028 059

BALANSRÄKNING
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     2019 (kr) 2018 (kr)
Den löpande verksamheten
 Resultat efter finansiella poster  7 998 054 5 464 415
 Reavinst/-förlust avyttringar anläggningstillgångar  0 0
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  5 050 244 6 243 612
     13 048 298 11 708 027

 Betald skatt  0 0
 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 före förändringar av rörelsekapital  13 048 298 11 708 027

 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
 
 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  -189 166 0
 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  3 810 605 -4 597 145
 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  -2 281 184 3 054 782
 Kassaflöde från den löpande verksamheten  14 388 553 10 165 664

Investeringsverksamheten
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 408 896 -861 028
 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 408 896 -861 028

Årets kassaflöde  12 979 657 9 304 636
Likvida medel vid årets början  10 787 684 1 483 048

Likvida medel vid årets slut  23 767 341 10 787 684

KASSAFLÖDESANALYS
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NOT NR 1 Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt  Bokförings-
 nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden, om inget annat anges   
 nedan.

 Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av-  
 skrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som   
 är direkt hänförliga till förvärvet.

 Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den   
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som  
 kostnad i resultaträkningen.
 
    Nyttjandeperiod  
 Byggnader 50 år
 Nedlagda kostnader på annans fastighet 3-5 år
 Markanläggningar 20 år
 Byggnadsinventarier 10 år
 Inventarier 5 år
 Datorer 3 år
 
 Leasing
 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

 Skatt
 Ursprungligen har viss del av föreningens verksamhet varit skattepliktig, men från och med 
 2013-01-01 är föreningen i sin helhet skattepliktig.

 Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räk-  
 ning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer   
 att erhållas, med avdrag för rabatter.

 Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt   
 när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida   
 prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren  
 för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld.

 Redovisning av könsfördelning i företagsledningar  
 Andel kvinnor  2019 2018 
 Styrelsen  44 % 44 %
 Övriga ledande befattningshavare  70 % 80 %
   

NOTER
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NOT NR 2 Bidrag   2019 2018
 Statsbidrag   36 330 123 35 588 272
 Kommunbidrag   6 598 966 7 037 271
 Regionbidrag   2 710 115 2 328 914
 Summa bidrag   45 639 204 44 954 457
 
NOT NR 3 Övriga rörelseintäkter   2019 2018
 Hyresintäkter   2 206 821 1 354 473
 Erhållna bidrag personal   2 848 561 2 862 603
 Övrigt   63 024 203 341
 Summa övriga rörelseintäkter   5 118 406 4 420 417

NOT NR 4 Övriga externa kostnader   2019 2018
 Revisionskostnader   110 000 110 000
 Andra konsultkostnader   10 000 55 000
 Leasingkostnader   811 442 641 993
 Lokalkostnader   25 836 088 24 386 311
 Marknadsföringskostnader   2 261 564 2 247 476
 Avgift till riksorganisationen   7 799 632 8 411 232
 Avgift till redovisningscentralen   1 931 327 1 809 866
 Data- och telekommunikation   1 495 188 1 721 187
 Övrigt   5 950 001 5 894 036
 Summa övriga externa kostnader   46 205 242 45 277 101

 Arvode och kostnadsersättning till revisorer  2019 2018
  R Mattsson Revision AB, Roger Mattsson
  Revisionsuppdrag   110 000 110 000

NOT NR 5 Personalkostnader   2019 2018
 Medelantal anställda   241 246
 varav män   46 49

Bland de som medräknas i medelantalet ovan finns ett stort antal personer som har haft en visstids-
anställning på ett begränsat antal timmar för att leda kurser. Arvodet till dem var 10 250 tkr, vilket 
motsvarar 50 heltidstjänster. Antalet tjänster är framräknade med hjälp av en snittlön samt antagan-
det att de flesta hör till cirkelledaravtalet där en tjänst motsvarar 1 080 timmar.

 Arvoden   2019 2018
  Styrelse och regionchef   1 158 793 1 151 665
  Övriga anställda   77 026 372 73 469 196
  varav till undervisande personal   10 257 822 10 250 295

 Sociala avgifter   2019 2018
  Styrelse och regionchef   698 047 663 165
  Övriga anställda   29 061 396 29 299 775
   varav pensionskostnader inklusive särskild löneskatt på pensionskostnader
  Styrelse och regionchef   333 954 301 312
  Övriga anställda   6 743 743 7 065 421
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NOT NR 6 Byggnader   2019 2018 
 Ingående anskaffningsvärden   29 053 592 29 053 592
 Årets investeringar   0 0
 Försäljningar/utrangeringar   0 0
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  29 053 592 29 053 592

 Ingående avskrivningar enligt plan   -6 952 809 -6 390 724
 Årets planenliga avskrivningar   -562 085 -562 085
 Försäljningar/utrangeringar   0 0
 Utgående ackumulerade avskrivningar   -7 514 894 -6 952 809

 Redovisat värde   21 538 698 22 100 783

NOT NR 7 Ombyggnad annans fastighet   2019 2018
 Ingående anskaffningsvärden   17 137 442 20 416 500
 Årets investeringar   69 178 323 013
 Försäljningar/utrangeringar   -581 555 -3 602 071
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  16 625 065 17 137 442

 Ingående planenliga avskrivningar   -10 928 553 -10 683 242
 Årets planenliga avskrivningar   -3 056 482 -3 847 382
  Försäljningar/utrangeringar   581 555 3 602 071
 Utgående ackumulerade avskrivningar   -13 403 480 -10 928 553

 Redovisat värde   3 221 585 6 208 889
 
NOT NR 8 Inventarier   2019 2018 
 Ingående anskaffningsvärden   22 861 115 22 409 975
 Årets investeringar   1 339 718 538 015
 Försäljningar/utrangeringar   -28 338 -86 875
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  24 172 495 22 861 115

 Ingående avskrivningar enligt plan   -20 079 564 -18 332 292
 Årets planenliga avskrivningar   -1 431 677 -1 834 147
 Försäljningar/utrangeringar   28 338 86 875
 Utgående ackumulerade avskrivningar   -21 482 903 -20 079 564

 Redovisat värde   2 689 592 2 781 551
 
NOT NR 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018
 Förutbetalda hyror    5 202 914 5 021 320
 Övriga poster    1 406 476 1 148 933
 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 609 390 6 170 253

NOT NR 10 Förslag till vinstdisposition
  Ingående balans    30 117 649 24 653 234
  Årets resultat    7 998 054 5 464 415
 Utgående balans 2019-12-31    38 115 703 30 117 649
 Tillgängliga medel balanseras i ny räkning
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NOT NR 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018
 Personalrelaterade kostnader    4 087 491 4 744 182
 Övriga poster    4 282 859 6 244 026
 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 370 350 10 988 208

NOT NR 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2019 2018
 Ställda säkerheter fastighetsinteckning    10 000 000 10 000 000
 Eventualförpliktelser    Inga Inga
 

Revisionsberättelse beträffande denna redovisning har avgivits 2020-03-17

Roger Mattsson
Auktoriserad revisor R Mattsson Revision AB
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Till föreningsstämman i Medborgarskolan Region 
Väst, organisationsnummer 849400-1913 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Medborgarskolan Region Väst för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag 
är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-
het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dess-
utom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 

REVISIONSBERÄTTELSE
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en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informe-
ra om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
SAMT STADGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Medborgarskolan Region Väst för år 2019.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele-
damot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg 2020-03-17

Roger Mattsson
Auktoriserad revisor R Mattsson Revision AB
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ORGANISATION

Medborgarskolan Region Väst är en av åtta 
självständiga regionala enheter i studieförbundet 
Medborgarskolan, registrerad som ideell förening 
med en egen styrelse och egna stadgar.
 

REGIONKONTOR 
Regionkontoret ligger på Haga Östergata i 
Göteborg. Vid regionkontoret arbetar:

Regionchef 
Birgitta Andrén Åkerblom

Ekonomi  
Marie Jansson (controller)
Helena Jenhall

IT och telefoni  
Bahman Farzad
Rasmus Köhler

Kvalitet och miljö
Kerstin Åsberg (biträdande regionchef)

Marknad och kommunikation 
Sofi Johansson

Vaktmästeri  
Mirsad Rizvic

NYA FOLKBILDNINGEN
Folkbildning (öppen/ansluten verksamhet) och 
uppdragsverksamhet (arbetsmarknad/företagsut-
bildning) är i Medborgarskolan Region Väst intimt 
förknippade med varandra. Vi använder uttrycket 
”nya folkbildningen”.

Öppen verksamhet består främst av studiecirklar 
som är öppna för allmänheten. 

Ansluten verksamhet består i huvudsak av studie-
cirklar i grupper och föreningar som är anslutna 
till Medborgarskolan.

SERVICE/ADMINISTRATION
Halland Storgöteborg

Admin Städ Fastigheter

REGIONKONTOR
Ekonomi

IT
Kvalitet och miljö

Marknad och kommunikation
Vaktmästeri

REGIONCHEF

REGIONSTYRELSE

FOLKBILDNING
Halland Storgöteborg

Ansluten Öppen

Amplified

Asyl

FOLKBILDNING
Fyrbodal Skaraborg

Ansluten Öppen

Asyl
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Uppdragsverksamheten i region Väst består 
främst av arbetsmarknads- och integrationspro-
jekt i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan, kommuner och ESF-rådet. 

Verksamheten är indelad i två geografiska områ-
den, där lokalkontoren indelats enligt följande:
Nordväst
• Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg
• Skaraborg: Falköping, Lidköping, Mariestad,  
 Skara, Skövde
Sydväst
• Storgöteborg: Borås, Göteborg, Kungälv, 
 Stenungsund
• Halland: Halmstad, Kungsbacka, Varberg  

Ledningsgruppen för nya folkbildningen består 
av regionchef, kvalitets- och miljöansvarig/biträ-
dande regionchef, controller, marknadsansvarig 
och tre verksamhetschefer (en för uppdrag samt 
folkbildning i Nordväst, en för folkbildning i 
Sydväst samt en för service/administration i Syd-
väst enligt organisationsschema nedan). Övriga 
funktionsansvariga vid regionkontoret kallas in 
vid behov.  

SKOLA/FÖRSKOLA
Följande sju friskolor bedrivs i regionens regi:
• Franska Skolan (årskurs F-9), Göteborg
• Franska Förskolan, Göteborg
• Förskolan Blå Musslan, Stora Höga
• Förskolan Grenen, Göteborg
• Musikförskolan Do Re Mi, Göteborg
• Montessoriförskolan Solstrålen, Jonsered
• Nyckelpigans förskola, Mellbystrand

Ledningsgruppen för skolverksamheten består av 
regionchef, kvalitets- och miljöansvarig/biträdan-
de regionchef, controller, regionstyrelsens ordfö-
rande och vice ordförande, en rektor för Franska 
Skolan, en verksamhetschef förskolor och fem 
rektorer för förskolorna. Funktionsansvariga vid 
regionkontoret kallas in vid behov.

REGIONAL STYRGRUPP 
En styrgrupp för hela region Väst tillsattes i början 
av året. Styrgruppen består av samtliga medlem-
mar i ledningsgruppen för Nya folkbildningen samt 
rektor för Franska Skolan, verksamhetschef för 
förskolorna samt IT-ansvarig vid regionkontoret.

UPPDRAG FÖRSKOLA

Blå Musslan
Do Re Mi 

Franska Skolans
förskola
Grenen

Nyckelpigan
Solstrålen

Franska Skolans
grundskola

SKOLA

Arbets-
marknad

ESF-
projekt

Utvecklings-
projekt
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STYRELSE

Regionordförande 
Jonas Ransgård, Göteborg

Vice regionordförande
Marie Fridén, Borås 

Övriga ledamöter
Ulrik Björck, Kungsbacka
Christina Rådegård, Göteborg
Fredrik Sidahl, Varberg
Björn Skår, Uddevalla
Pontus Varga, Göteborg 
Ann-Marie Widegren, Lundsbrunn

Regionchef
Birgitta Andrén Åkerblom, Göteborg

Personalrepresentant
Michelle Helander, Borås
Josefine Jergill, Göteborg (suppleant)

Arbetsutskott, ordförande
Jonas Ransgård, Göteborg

Arbetsutskott, övriga ledamöter
Marie Fridén, Borås
Ann-Marie Widegren, Lundsbrunn
Birgitta Andrén Åkerblom, Göteborg
Fredrik Sidahl, Varberg (adjungerad)

Revisor
Roger Mattsson, R Mattsson Revision AB
Bill Johansson, lekmannarevisor

Valberedning, ordförande
Christian Wahl, Laholm

Möten
Under verksamhetsåret har regionen haft fyra 
protokollförda styrelsesammanträden och fem 
möten med arbetsutskottet.

Representation
Regionchefen har ingått i Medborgarskolan 
Sveriges ledningsgrupp samt varit ledamot 
i Hallands Bildningsförbunds styrelse.

Marie Fridén

Ulric Björck

Fredrik Sidahl

Jonas Ransgård

Christina Rådegård

Ann-Marie Widegren

Michelle Helander

Pontus Varga

Birgitta Andrén Åkerblom

Björn Skår
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REGIONKONTOR
MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST
Haga Östergata 12 | 413 01 Göteborg
Tel 031-710 08 90 | vast@medborgarskolan.se

NYA FOLKBILDNINGEN
FYRBODAL
Storgatan 19 | 461 30 Trollhättan
Tel 0520-301 20 | trollhattan@medborgarskolan.se

Hamngatan 3 | 462 33 Vänersborg
Tel 0521-682 40 | vanersborg@medborgarskolan.se

Lagerbergsgatan 36 | 451 31 Uddevalla
Tel 0522-165 77 | uddevalla@medborgarskolan.se

HALLAND
Söndrumsvägen 35 | 302 39 Halmstad
Tel 035-10 02 20 | halmstad@medborgarskolan.se

Kabelgatan 9 | 434 37 Kungsbacka
Tel 0300-69 01 70 | kungsbacka@medborgarskolan.se

Drottninggatan 20 | 432 41 Varberg
Tel 0340-194 95 | varberg@medborgarskolan.se

SKARABORG
Södra Trängallén 2 A | 541 46 Skövde
Tel 0500-48 25 15 | skovde@medborgarskolan.se

Esplanaden 1 | 542 30 Mariestad
Tel 0501-702 60 | mariestad@medborgarskolan.se

Sockerbruksgatan 1 (entré G/gavel) | 531 33 Lidköping
Tel 0510-208 00 | lidkoping@medborgarskolan.se

Klostergatan 1 D | 532 30 Skara
Besöksadress: Stortorget 1
Tel 0511-120 10 | skara@medborgarskolan.se

STORGÖTEBORG
Haga Östergata 12 | 413 01 Göteborg
Tel 031-755 14 00 | goteborg@medborgarskolan.se

Box 8080 | 504 37 Borås
Besöksadress: Textile Fashion Center,  
Skaraborgsvägen 3 A
Tel 033-20 77 40 | boras@medborgarskolan.se

Triogatan 5 | 442 34 Kungälv
Tel 0303-180 90 | kungalv@medborgarskolan.se

Nordanvindsgatan 14 | 444 30 Stenungsund
Tel 0303-814 10 | stenungsund@medborgarskolan.se

SKOLA/FÖRSKOLA
FRANSKA SKOLAN GÖTEBORG
Grundskola och förskola
Landalagången 3 | 411 30 Göteborg
Tel 031-16 54 82 | franskaskolan@medborgarskolan.se
www.franskaskolangoteborg.se 
Besöksadress Franska Skolans högstadium
Molinsgatan 7 | 411 33 Göteborg

FÖRSKOLAN BLÅ MUSSLAN
Stora vägen 14 | 444 60 Stora Höga
Tel 0303-79 87 30 | blamusslan@medborgarskolan.se

FÖRSKOLAN GRENEN
Trädgårdsgärdet 140 | 424 68 Angered
Tel 031-332 07 70/71 | grenen@medborgarskolan.se

MONTESSORIFÖRSKOLAN SOLSTRÅLEN
Jonseredsvägen 1 | 433 75 Jonsered
Tel 031-795 71 53 | solstralen@medborgarskolan.se

MUSIKFÖRSKOLAN DO RE MI
Eriksbo Östergärde 15-17 | 224 34 Angered
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Medborgarskolans Normalstadga för region Väst 

Antagna vid Medborgarskolans förbundsstämma samt Regionstämma Väst 2020.06.14 

§1 Ändamål 
 

Medborgarskolan Region Väst, fortsättningsvis kallad Region Väst, har som ändamål att, 
utan vinstsyfte genom folkbildning, utbildning och därmed förenlig verksamhet, bedriva 
en fri och objektiv bildningsverksamhet i Västra Götalands samt Hallands län. 
Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och grundas på frivillighet och 
humanismens värderingar.  
Region Väst ska främja humanistisk bildning och kultur, medmänsklighet och omtanke 
samt förståelse för det svenska kulturarvet och för andra kulturer. Region Väst ska verka 
för att värna och utveckla demokratin.  

 
§2  Organisation 
 
2.1  Medborgarskolans organisation 
 

Region Väst är en del av Medborgarskolan som består av den ideella föreningen 
Studieförbundet Medborgarskolan, fortsättningsvis kallad Förbundet, samt regionala 
ideella föreningar fortsättningsvis kallad Regionerna av vilka Medborgarskolan Region 
Väst är en samt de övriga aktiebolag som ägs av någon av dessa. 
 
Stämman i Förbundet, fortsättningsvis kallad Förbundsstämman, är Medborgarskolans 
högsta beslutande organ och med detta följer beslutsrätt även för alla föreningar och 
andra bolag inom Medborgarskolan i den utsträckning som anges i Förbundets stadgar. 
 
Styrelsen för Förbundet, fortsättningsvis kallad Förbundsstyrelsen, har ett övergripande 
ansvar för all verksamhet som bedrivs inom Medborgarskolan och i dess namn och ett 
särskilt ansvar för att Medborgarskolan följer villkoren för statsbidrag och övriga 
åtaganden gentemot staten. Förbundsstyrelsen ska tillse att all verksamhet bedrivs  
i enlighet med Förbundets stadgar och av Förbundsstämman fattade beslut. 
Förbundsstyrelsen utövar tillsyn över de regionala ideella föreningarnas verksamhet  
och ekonomi samt förvaltar varumärket Medborgarskolan med dess symboler.  
 
Verksamheten i Medborgarskolan bedrivs regionalt genom Regionerna med största 
möjliga självständighet som medger regional förankring och anpassning, inom ramen för 
Förbundets stadgar och av Förbundsstämman fattade beslut samt vad Förbundsstyrelsen 
beslutar för att säkerställa fullgörandet av Medborgarskolans åtaganden gentemot staten 
och för värn av Medborgarskolans varumärke och för Medborgarskolans bestånd och 
goda utveckling som helhet. 
 

2.2  Regionens organisation 
 

Regionen har sitt säte i Göteborg. 
 
Regionstämman är Region Väst högsta beslutande organ med de inskränkningar som 
Förbundets stadgar innebär.  
 
Styrelsen för Region Väst, fortsättningsvis kallad Regionstyrelsen, leder regionens 
verksamhet mellan regionstämmorna, verkställer regionstämmans beslut och har ett 
övergripande ansvar för all verksamhet som bedrivs i Region Väst. Regionstyrelsen har 
för fullgörande av dessa och övriga uppgifter som naturligt tillkommer en styrelse en 
verksamhetsorganisation som leds av en chef, fortsättningsvis kallad Regionchefen 
direkt underställd Regionstyrelsen.  
 



 
 

 

Medborgarskolans Normalstadga för region 
	

2 (6) 
 

Regionstämman fattar efter Förbundsstyrelsens godkännande beslut om Region Västs 
namn, firmanamn för av Region Väst ägt bolag, bifirma samt säte. 
 
Verksamhet kan, efter Förbundsstyrelsens godkännande även bedrivas i annan 
association om iakttagandet av Förbundets och dessa stadgar samt Medborgarskolans 
kontroll av verksamheten säkerställs. Vid såväl förvärv som avyttring av association ska 
Region Väst iaktta de föreskrifter som Förbundsstyrelsen meddelar. 

 
§3  Medlemskap 
 
3.1. Medlem 
 

Regional och lokal organisation vars riksorganisation beviljats medlemskap i Förbundet 
är medlem, fortsättningsvis kallad Medlemsorganisation, i Region Väst. Medlemskap kan 
efter Förbundsstämmans godkännande beviljas även andra regionala och lokala 
organisationer som har en demokratisk struktur, delar de humanistiska värderingarna 
samt ställer sig bakom Medborgarskolans kärnvärden. 

 
3.2 Medlemsavgift  

Regionstämman fastställer eventuell årlig medlemsavgift i Region Väst, för de 
medlemsorganisationer som endast är regionalt anslutna. 
 

3.3 Utträde och uteslutning  
 

Medlemsorganisation vars riksorganisation inte är medlem i Förbundet och som  
önskar utträda skall meddela detta skriftligen till Regionstyrelsen senast 3 månader 
innan Regionstämma. 
 
Medlemsorganisation vars riksorganisation är medlem i Förbundet och som önskar 
utträda ska meddela detta skriftligen till Förbundsstyrelsen senast tre månader innan 
Förbundsstämma. 
 
Medlemsorganisation vars riksorganisation inte är medlem i Förbundet och som inte 
längre uppfyller förutsättningarna för medlemskap enligt ovan och/eller under två på 
varandra följande år inte betalat eventuell medlemsavgift eller på annat sätt bryter mot 
Förbundets eller Region Västs stadgar, skadar eller motarbetar Medborgarskolans 
intressen kan efter Förbundsstyrelsens godkännande uteslutas genom beslut av 
Regionstämman. 

 
§4 Verksamhetsår 
 

Verksamhetsår, tillika räkenskapsår, omfattar tiden från och med 1 januari till och med 
31 december. 
 

§5 Stadgar 
 
5.1  Tillämpning av stadgar för Förbundet 

 

Stadgarna för Förbundet gäller med den tillämplighet som framgår av dessa för Region 
Väst. 

 
5.2 Stadgeändring 
 

Ändring av stadgarna för Region Väst sker genom beslut med minst 2/3  
majoritet av antalet närvarande ombud vid Regionstämma. Beslut rörande  
stadgar ska justeras omedelbart och träder i och med detta i kraft. Avvikelse  
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från Medborgarskolans normalstadgar för Regioner kan endast medges om 
Förbundsstyrelsen godkänner denna. 
 
Proposition/motion rörande ändring av stadgar ska bifogas kallelse till Regionstämman 
för att tas upp till behandling. Motion om stadgeändring ska vara Regionstyrelsen 
tillhanda senast åtta veckor före Regionstämman.  
 
Beslut om ändring av stadgar kan fattas av ordinarie eller extra Regionsstämma. 
 

5.3  Stadgetolkning  
 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar har Förbundsstyrelsen tolkningsföreträde.  
 

§6 Upplösning av den ideella föreningen 
 

Region Väst kan upplösas genom beslut på Förbundsstämma enligt Förbundets stadgar. 
Region Väst kan efter Förbundsstämmans godkännande upplösas även av 
Regionstämma, varvid förslaget ska biträdas av minst 2/3 majoritet av antalet 
närvarande ombud vid Regionstämma.  
 
Vid upplösning beslutar Förbundsstämman om hur Regionens tillgångar och skulder 
skall disponeras och hur upplösningen i övrigt ska verkställas. 
 

§7  Regionstämma  
 
7.1  Sammansättning och beslutsmässighet  

 

Ordinarie Regionstämma ska hållas senast 30 april minst vartannat år.  
 
Regionstämman utgörs av 15 - 17 ombud, sammansatt av Regionstyrelsens ledamöter 
samt av medlemsorganisationerna valda ombud. 
 
Regionsstämman är beslutsmässig då mötet är stadgeenligt utlyst. 
 

7.2  Fördelning av ombud  
 

Regionstyrelsens ledamöter är ombud (5 - 7 personer). Medlemsorganisationerna utser 
sammanlagt 10 ombud.  
 
Ombuden för Medlemsorganisationerna fördelas så att varje Medlemsorganisation har  
1 ombud. Därutöver fördelas ytterligare ombudsplatser baserat på medlemsantal  
i respektive Medlemsorganisation enligt Regionstämmans närmare beslut.  

 
Regionstyrelsen meddelar fördelning av ombudsplatserna för Medlemsorganisationerna 
senast sex veckor före Regionstämma.  

 
7.3  Ombud  
 

Anmälan av ombud ska göras till Regionstyrelsen senast fyra veckor före 
Regionstämman. Anmälan kan innehålla även ersättare för ombud, vilken - för det fall 
anmält ombud är förhindrad att delta vid Regionstämman - äger rätt att tjänstgöra i 
dennes ställe.  
 
Ombud får inte företräda fler än en medlemsorganisation. Anställd eller styrelseledamot 
i annat studieförbund kan inte utses till ombud eller ersättare. Styrelseledamot eller 
anställd inom Medborgarskolan kan inte företräda Medlemsorganisation. 
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7.4 Kallelse och stämmohandlingar  

 

Kallelse till ordinarie Regionstämma utfärdas av Regionstyrelsen senast sex veckor  
före stämman. Kallelse kan sändas digitalt eller via postförsändelse.  
 

Stämmohandlingarna, innefattande inkomna motioner utsänds senast två veckor före 
Regionstämman. Motion avseende stadgeändring enligt § 5.2 ska bifogas kallelsen. 
 

7.5  Omröstning  
 

Varje ombud äger yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje ombud har en röst. Röstning kan 
inte ske genom fullmakt. 
 
Omröstning sker öppet utom vid personval då sluten omröstning ska ske om så begärs. 
Vid lika röstetal har stämmoordföranden utslagsröst.  Är stämmoordföranden inte 
ombud avgör lotten.  
 
Ledamot av Regionstyrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 
och ej heller yttra sig avseende val av revisor eller ersättning till Regionstyrelsens 
ledamöter.  
 

7.6  Motioner  
 

Motion kan väckas av Medlemsorganisations styrelse och ska vara Regionstyrelsen 
tillhanda senast fyra veckor innan Regionstämman, dock, enligt § 5.2, för motion om 
stadgeändring, senast åtta veckor innan Regionstämma.  
 
Regionstyrelsen skall avge skriftligt yttrande över motioner. 

 
7.7  Ärenden vid Regionstämma  
 

Vid ordinarie Regionstämma ska följande ärenden förekomma:  
 

a) Regionsstämmans öppnande  
b) Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för stämman samt två 

personer att utöver ordföranden justera protokollet 
c) Fastställande av röstlängd  
d) Fråga om stämmans behöriga utlysande  
e) Fastställande av stämmans beslutsmässighet  
f) Fastställande av föredragningslista  
g) Regionstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning  
h) Revisorernas berättelse för verksamhetsåret  
i) Fastställande av resultat- och balansräkning  
j) Disposition av över- och underskott  
k) Beslut om ansvarsfrihet för Regionstyrelsens ledamöter  
l) Propositioner 
m) Motioner  
n) Framläggande av översiktlig budget och Regionstyrelsens planering för 

nästkommande verksamhetsår för kännedom  
o) Fastställande av ersättning till Regionstyrelsen och revisorer 
p) Fastställande av antalet ledamöter i Regionstyrelsen  
q) Val av regionordförande  
r) Val av vice regionordförande  
s) Val av Regionstyrelsens övriga ledamöter.  
t) Fastställande av ersättning till valberedningen (på avgående styrelses förslag)  
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u) Anmälan av personalrepresentant till Regionstyrelsen och ersättare för denna 
från kollektivavslutande part 

v) Val av ombud och ersättare till Förbundsstämman 
w) Val av revisionsbyrå som utser auktoriserad revisor samt auktoriserad ersättare 

för denne.  
x) Val av valberedning  

 
Stämmoprotokollen ska vara skriftliga. 
 
Regionstämman väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter i Regionstyrelsen med 
en mandattid som Regionsstämman beslutar. 

 
7.8 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 

 

Ledamot av valberedningen, ordförande och vice ordförande vid Regionstämman samt 
revisorer har den yttrande- och förslagsrätt som dessa uppdrag förutsätter. 

 
Regionchefen har närvaro- och yttranderätt. 

 
Därutöver har den som Regionstyrelsen beslutar, närvarorätt och den som 
Regionstämman beslutar dessutom yttranderätt. 
 

§8  Extra Regionstämma 
 

Extra Regionstämma ska sammankallas då Regionstyrelsen finner det påkallat eller  
då det påkallas av en majoritet av Medlemsorganisationerna.  
 
Vid extra Regionstämma behandlas förutom procedurärenden endast frågor som 
föranlett stämmans sammankallande.  
 
Extra Regionstämma skall hållas inom sex veckor efter det att den skriftliga begäran 
kommit Regionstyrelsen tillhanda. Denna begäran skall innehålla uppgift om vilka 
ärenden som skall behandlas.  
 
Kallelse till extra Regionstämma utsänds av Regionstyrelsen senast två veckor före 
stämman tillsammans med stämmohandlingar och uppgift om fördelning av 
ombudsplatser enligt § 8.2. 
 
Anmälan av ombud enligt § 8.3 ska göras senast en vecka före stämman.  
 

§9 Valberedning 
 

Regionstämman väljer valberedning bestående av tre till fem ledamöter, varav en 
sammankallande. Styrelseledamot, anställd eller revisor i Medborgarskolan får inte utses 
till ledamot av valberedningen.  
 
Valberedningen ska följa av Förbundsstyrelsen utfärdade anvisningar för 
valberedningens arbete.  

 
§10 Regionstyrelse  
 
10.1 Sammansättning  
 

Regionstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och 3 till 5 övriga ledamöter.  
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Kollektivavtalsslutande part äger rätt att utse personalrepresentant och ersättare för 
denne att adjungeras till Regionstyrelsen och denne äger yttrande- och förslagsrätt och 
rätt att anteckna sin mening till protokollet. Annan anställd inom Medborgarskolan än 
personalrepresentant utsedd av kollektivavtalsslutande part får inte ingå i styrelsen. 

 
10.2  Regionstyrelsens uppgifter 

 

Regionstyrelsen ska inom ramen för regionstämmans beslut:  
 
 leda regionens verksamhet och verkställa regionstämmans beslut, 
 besluta om mål och verksamhetsplan för Regionen och verka för att dessa följs 

och genomförs, 
 förvalta Regionens tillgångar samt ansvara för den ekonomiska planeringen, 

uppföljningen och årsredovisningen,  
 ansvara för att Regionen efterlever gällande lagar och förordningar, ingångna 

avtal, Förbundets stadgar, av Förbundsstämman fattade beslut samt de beslut 
Förbundsstyrelsen fattat med stöd av dessa,  

 kalla till Regionstämma och bereda ärenden för denna, 
 hantera anställningen av Regionchef, 
 fastställa instruktion och delegation för Regionchefen samt i övrigt ansvara för de 

uppgifter som naturligt faller på en styrelse att ansvara för 
 
10.3 Sammanträden och beslut 

 

Regionstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 1/3 av 
ledamöterna begär det. 
 
Regionstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst hälften av 
dem är närvarande. 
 
Vid beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Ledamot får ej delta i beslut som rör vederbörande personligen eller någon  
denne närstående.  
 
Regionchefen deltar i sammanträden och äger yttrande- och förslagsrätt samt rätt  
att anteckna sin mening till protokollet. 
 
Regionstyrelsen äger rätt att inrätta ett arbetsutskott för att bereda ärenden inför 
Regionstyrelsens sammanträden och fatta beslut efter delegation från Regionstyrelsen.  
 
Regionstyrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 



Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande. 

Rätt utdraget intygar

Protokoll
Tekniska myndighetsnämnden
2021-12-15

§ 148 Dnr: B2021-000247

Bygglov för tillbyggnad av skola på fastighet Västra torp 1:44

Beslut
Tekniska myndighetsnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
skola på fastigheten Västra Torp 1:44.

Avgift för ärendet kommer att tas ut med 0 kronor. Faktura skickas separat.

Skäl till beslut
Tekniska myndighetsnämnden beviljar tillbyggnaden då befintlig detaljplan är drygt 60 år 
gammal (antagen 1960) och dess ursprungliga syften i huvudsak inte uppfyller nutidens krav 
och dagens verksamheters behov. 

Avgift
Avgiften för hanteringen av detta ärende bygger på gällande bygglovstaxa (beslutad av 
kommunfullmäktige den 17 december 2020 med diarienummer KS 2020/846) och uppgår till 
8 560 kronor (se A.2.23 § i taxan). 

Den maximala handläggningstiden för ett bygglov ska, enligt 9 kap. 27§ PBL, uppgå till 
maximalt 10 veckor. Huvudregeln är att handläggningstiden räknas från det datum då ärendet 
kom in till byggnadsnämnden. Om kommunen inom tre veckor, från datumet då ansökan kom 
in, förelägger om komplettering av ärendet så räknas handläggningstiden från den dagen 
kompletteringarna inkommit, det vill säga när ärendet blev komplett. Om handläggningstiden 
har varit längre än 10 veckor så ska avgiften, enligt 12 kap. 8a §PBL, sättas ned med 20 % per 
överskriden vecka.

I detta ärende började handläggningstiden räknas den 1 juli och beslut togs den 15 december. 
Den maximala handläggningstiden har alltså överskridits med 13 veckor och avgiften ska 
därmed sättas ned med 100 % (8 560 kronor).

Den totala avgiften som ska betalas blir 0 kronor.

Upplysningar
Detta beslut kan överklagas. Se bilaga.

Om beslutet överklagas räknas tiden för dess giltighet från dagen för den 
överprövande myndighetens beslut.



Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande. 

Rätt utdraget intygar

Protokoll
Tekniska myndighetsnämnden
2021-12-15

Sammanfattning av ärendet
Medborgarskolan Region Väst ansökte den 10 maj 2021 om bygglov på fastigheten Västra 
Torp 1:44 avseende tillbyggnad av förskola. Tillbyggnaden ska bli ett nytt kapprum och har 
en byggnadsarea på 13,6 m2. Fastigheten omfattas av detaljplan J21. 

Yrkanden på sammanträdet
Thomas Danielsson (C), Ronald Olausson (L) och Michael Ernfors (M) föreslår att nämnden 
beviljar bygglovsansökan. 

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att en enig nämnd beslutar att bevilja ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av skola. 

Beslutsunderlag
Yttrande, 2021-11-26
Yttrande, 2021-11-26
Nybyggnadskarta, 2021-11-18
Yttrande från VA-enheten, 2021-05-22
Ritning-fasad, 2021-05-10
Ritning-fasad, 2021-05-10
Ritning-plan, 2021-05-10
Ansökan, 2021-05-10

Beslut med tillhörande handlingar skickas till
Sökande med förenklad delgivning

Beslut skickas till
Ägarna av grannfastigheterna



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/243
2022-03-10

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Förstärkning av antalet ferieplatser 2022  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förstärka budgeten för ferieplatser med 600 tkr 2022. 
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens budget för 
oförutsedda behov 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år har elever från grundskolans åk 9 (fyller 16 år under året) och gymnasieelever i åk 1 
och 2 möjlighet att söka feriearbete i Stenungsunds kommun.  
 
För att kunna tillhandahålla lika många ferieplatser som förra året behövs en ramförstärkning 
om 600 tkr. Det innebär att cirka 220 ferieplatser, varav 15 platser inom Ung Företagsamhet 
(UF) kan erbjudas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Varje år har elever från grundskolans åk 9 (fyller 16 år under året) och gymnasieelever i åk 1 
och 2 möjlighet att söka feriearbete i Stenungsunds kommun. Det enda kravet är att man är 
mantalsskriven i kommunen. De ungdomar som får en ferieplats arbetar 5 timmar per dag i 3 
veckor. 
 
Kompetens och Utveckling samt Kultur och Fritid ansvarar gemensamt för det praktiska 
arbetet med anskaffning och matchning av ferieplatser, men Kompetens och Utveckling 
ansvarar för budgeten. Budgeten har varit densamma de tre senaste åren, 1 576 tkr per år.  
 
Utöver rambudget har verksamheten erhållit statsbidrag från Arbetsförmedlingen. 2020 var 
bidraget 838 tkr och 2021 var bidraget 418 tkr. Huruvida statsbidrag erhålls 2022 är högst 
ovisst. Den osäkerheten gör att verksamheten i år inte kan erbjuda plats till lika många 
ungdomar som förra året då 212 ungdomar hade feriearbete. Med en ramförstärkning om 600 
tkr kan verksamheten erbjuda 220 platser, varav 15 platser inom Ung Företagsamhet (UF) 
2022.  
Verksamheten kan, under vissa förutsättningar, erbjuda ungdomar ferieplats, inte bara under 
sommarlovet utan också övriga delar av året. 
 
Ekonomiska konsekvenser 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/243
2022-03-10

För att kunna erbjuda 220 ungdomar ferieplats behöver Kompetens och Utveckling, utöver 
befintlig budget för ferieplatser om 1 576 tkr, ytterligare 600 tkr. Verksamheten önskar ta del 
av 600 tkr från kommunstyrelsen budget för oförutsedda behov. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Feriearbete ger ungdomar insyn i arbetslivet och ger ofta den första arbetslivserfarenheten. Att 
prova på ett yrke inom en kommunal verksamhet eller hos en förening kan bidra till att man 
vill fortsätta studera.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 God hälsa och välbefinnande och mål nr 4 God utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Erica Bjärsved 
Sektorchef ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
sandra.tedenby@stenungsund.se 

karolina.ringmark@stenungsund.se 

 

mailto:sandra.tedenby@stenungsund.se
mailto:karolina.ringmark@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/202
2022-02-28

 
Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Remiss - Samverkansavtal – Naturbruksutbildning - VGR 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen om samverkansavtal – naturbruksutbildning i 
enlighet med följande: Stenungsunds kommun har inga synpunkter på förslag till 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar inom Västra Götalandsregionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
VästKom och VGR har tagit fram förslag till nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
inom Västra Götalandsregionen (VGR), att gälla från den 1 januari 2023. VGR har remitterat 
förslaget till berörda parter för eventuella synpunkter. Genom avtalet uppdrar kommunerna 
till regionen att dels vara huvudmän för naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
I förslaget har inga principiella avsteg gjort från nu gällande avtal. 
 
Befintligt samverkansavtal gäller perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 varit 
huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. Samverkansavtalet grundas på 
Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett landsting/region får anordna utbildningar 
inom naturbruk. 
 
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag till nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. VästKom är kommunernas 
gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland.  
 
Det nya förslaget innebär i korthet följande: 
• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 

december 2026. 
• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/202
2022-02-28

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudmän för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. Samverkansavtalet avser elever 
som är folkbokförda i kommunen.  
 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 

o Sötåsen med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola, 

o Svenljunga med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism 
o Uddetorp med inriktning Lantbruk 
o Hästutbildningarna är samlade på Axelvalla utanför Skara 

 
Stenungsunds kommun har 37 elever på olika naturbruksutbildningar. Av dem går fyra elever 
på någon av skolenheterna ovan. 
 
Göteborgsregionens utbildningschefsnätverk ställer sig bakom förslaget. Stenungsunds 
kommun är representerade i tjänstemannaledningsrådet för naturbruksutbildningarna via 
Göteborgsregionen och av utbildningschefsnätverket utsedd representant. 
 
Svar på remissen ska vara VGR tillhanda senast den 18 mars. Efter kontakt med VGR har 
Stenungsunds kommuns svarstid förlängts till den 28 mars.  
 
Om representanterna för parterna är överens kommer avtalet att skickas ut för beslut och 
undertecknande i kommuner och region. För att ett nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla parters undertecknande när 
samverkansavtal skickas ut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Samverkansavtalet möjliggör för studier på naturbruksutbildningar inom VGR på lika villkor, 
vilket bedöms vara positivt för ungdomar. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 – God utbildning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-28 
Förslag till samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/202
2022-02-28

Befintligt samverkansavtal med bilaga 1 och bilaga 2 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Niclas Brattefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Sandra Tedenby 
Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
regionstyrelsen@vgregion.se 

Diarienummer RS 2021-01216 tillsammans med kommunens namn anges i ämnesraden på 
mailet.  
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
 

6. Underskrifter 
 
För regionen        För kommun _____________________________ 
 
Datum        Datum 
 
 
 
 
__________________________________      _____________________________________ 
Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 
__________________________________      ______________________________________ 
Regiondirektör  
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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING 
 

Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun, 
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning. 
 

Utgångspunkt 

De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna 
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv 
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan 
upprätthållas och utvecklas.  

Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning. 
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder 
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.   

VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna 
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det 
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett 
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma 
lagrum för sin verksamhet som en kommun.  

Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en 
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram. 
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där 
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.  

Omfattning 

Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar 
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning 
inom naturbruk.  
 
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen 
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna 
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region 
 

Antagning  

Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att 
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på 
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar. 

VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av 
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat 
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal 
behöver omförhandlas. 

För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen 
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft 
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro. 
 

Verksamhetens finansiering 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO), 
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk. 

Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever 
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram 
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för 
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter 
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen 
debiteras vid nästkommande månadskifte.  
 
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen 
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen 
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I 
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina 
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15 
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.  
 

Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning 
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att 
gälla.  

Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter 
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad 
betalning. 

 
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra 
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår. 
Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola bekostas 
av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med bilaga 2. 

 

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i 
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad 
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR 
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR 
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till 
anordnande skolhuvudman.  
 
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till  
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av 
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma 
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara 
för 50% av kostnaden.  

Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för 
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkans-
organisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera 
sin verksamhet. 
 
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och 
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för 
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en 
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget 
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren. 
 
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett 
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.  
 

Gymnasiesärskola inom naturbruk 

Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt 
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan. 

Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan 
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och 
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt 
fall. 
 
Vuxenutbildning 

VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på 
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara 
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland. 
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna. 
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar 
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för 
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  

VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet 
tillföra ett ägarbidrag. 

Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för 
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska 
utgå. 
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Ledning och styrning 

Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska 
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att 
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd 
till naturbruksstyrelsen.  

Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt: 

1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger 
per år.  
 

2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande 
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av 
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas 
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika 
sakområden som behöver utredas. 

VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen. 

 
Gemensamt utvecklingsarbete 

Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det 

kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m. 

Tvister 
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna 
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom. 
 
 
Avtalstid 
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen 
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare. 
 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.  
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska 
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut. 
 
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar 
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt. 
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201x-                     201x- 

För Västra Götalandsregionen                   För kommunen 

 

__________________________                          ___________________________ 

Johnny Magnusson                     Namnförtydligande 

Regionstyrelsens ordförande    

 

___________________________                      __________________________ 

Ann-Sofi Lodin                          Namnförtydligande       

Regiondirektör    
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Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.  

Styrning och ledning 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna 
insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta 
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och 
de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av 
verksamheten. 
 
Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas 
utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av 
Västra Götalandsregionen. 
 

Politiskt Samråd Naturbruk 
  

Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall 
 

 Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området. 

 Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring 
strategisk inriktning för berörda verksamheter. 

 Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som 
ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring 
naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden 
fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen. 

 Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och 
andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till 
Naturbruksstyrelsen.  

 Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet. 
 

Arbetsordning 
 Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och 

kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten. 

 Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering 
samt årsredovisning och uppföljning.  

 Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 
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Ledningsrådet för naturbruk 
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för 
diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och 
kompetensförsörjning för de gröna näringarna. 
 

Ledningsrådets uppdrag 
 Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk. 

 Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling 
till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel 
marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera. 

 

Arbetsordning 
 Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra 

Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och 
sammankallar till möten. 

 Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal. 

 Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd. 

 Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna 
förutsätts delta i dessa. 

 

Noteringar 
 Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som 

inte hanteras i ovan beskrivna strukturer. 

 Det noteras att båda parters representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de 
egna organisationerna. 
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Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande 
verksamhetens finansiering. 

Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt 
programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och 
lärlingsutbildning inom naturbruk. 
 
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och 
förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog. 
 

Beräkning av självkostnadspris 
 
Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler 
gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande 
kostnadsslag i grundbeloppet. 
 
1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans 
undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av 
personalen och liknande kostnader.  
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, 
skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.  
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala 
insatser.  
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande 
administration och liknande kostnader.  
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.  
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av 
ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering. 
 
Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande 
verksamhetsår. 

 Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och 
kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar 
på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive 
verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning. 

 Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras 
separat. 
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Ekonomisk uppföljning 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en 
rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden 
följs dessa upp enligt nedanstående tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott 
 
Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år. 
Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett 
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt. 
 
Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under 
Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s 
regelverk för hantering av eget kapital. 
 

 

Aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Årsrapport/bokslut  
föregående år X 
Delårsrapport och  
budgetindikator X 
Naturbruksstyrelsen  
sammanträden X X X X X 
Politisk samrådsgrupp X X 
Ledningsråd X X X X 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-02-23

  
 
 
 
 
§ 19 Dnr: KS 2021/327 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det fyra beslut, som avser tre män varav en person har dubbla beslut: 
 

LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-08-13) 
LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30)   
LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice i hemmet (2020-04-28)  
LSS OF, 9 § 6 Korttidsvistelse (2021-04-29)  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
 
Beslut skickas till 
Katarina.carlsson@stenungsund.se 
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2021-11-15

 
Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i varje 
ärende. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 
 
Sammantaget gäller det fyra beslut, som avser tre män varav en person har dubbla beslut. 
 

LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-08-13) 

LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson (2021-09-30)   

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

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

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

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

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

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

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson 
Sektorchef   
 
 



Kön Typ av bistånd Beslutsdatum Datum för mätning Tid som förflutit 
sedan beslutet fattades Orsak Vidtagna 

åtgärder 
Planerade 
åtgärder 

M LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson  2021-08-13 2022-01-07 147 dagar Saknar lämplig 
uppdragstagare.  

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 4 Kontaktperson  2021-09-30 2022-01-07 99 dagar Saknar lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 5 Avlösarservice 
i hemmet 2020-04-28  2022-01-07 619 dagar 

Svårigheter att 
hitta lämplig 
uppdragstagare. 

Rekryterin
g pågår.  

M LSS OF, 9 § 6 
Korttidsvistelse  2021-04-29 2022-01-07 253 dagar Resursbrist.  Planering 

pågår.   
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Alexander Andersen Till kommunstyrelsen 
Samhällsplanerare 
 
 
Granskning gällande Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget gällande Uddevalla kommuns 
översiktsplan 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 31 januari 2022 skickade Uddevalla kommun ut förslag på ny översiktsplan på 
granskning. Stenungsunds kommun fick som berörd grannkommun kungörelsen och har 
därför möjlighet att yttra sig enligt plan- och bygglagen. Yttrandet ska vara Uddevalla 
kommun tillhanda senast den 31 mars. 
 
Förslaget på översiktsplan utgår från att den nya samlade bostadsbebyggelsen främst ska 
lokaliseras i Uddevalla och Ljungskile, i andra hand ska den nya bebyggelsen lokaliseras i 
orter av lokalbebyggelse inom kommunen samt inom utpekade bebyggelseområden som 
sträcker sig längs kusten från Ljungskile till väster om Uddevalla. I de södra delarna av 
kommunen som gränsar mot Stenungsunds kommun föreslås ingen större bostadsbebyggelse 
men dock tre utredningsområden för störande verksamheter längs E6. Utredningsområdena 
kan med fördel samordnas med STO-kommunernas strategiska planering där en framtida 
koppling mellan Orust-E6-Svenshögen är aktuell. I övrigt betonar översiktsplanen vikten av 
de tre stora infrastrukturstråken som rör sig mellan kommunernas gemensamma 
kommungräns, det blåa stråket (havet och kustlinjen), det gråa stråket (E6 och Södra 
Bohusbanan) och det gröna stråket (naturområdena i de östra delarna av kommunerna). 
 
Yttrandet finns att läsa i sin helhet i den bifogade bilagan.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Uddevalla kommun är den organisation som utreder konsekvenserna för barn genom förslaget 
till översiktsplan inom deras kommun. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet påverkar mål 11 om hållbara städer och samhällen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Granskningsyttrande över Uddevalla kommuns ÖP 2022 2022-02-18 
Kungörelse av granskning 2022-02-09 
Utdrag av samtliga texter – Uddevalla kommun ÖP 2022-02-09 
Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning 2022-02-09 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
alexander.andersen@stenungsund.se 

kommunledningskontoret@uddevalla.se 

mailto:alexander.andersen@stenungsund.se
mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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 Till  
Kommunledningskontoret, 
 Uddevalla kommun, Varvsvägen 1 
 451 81 Uddevalla 

 
 
 
 
Granskningsyttrande över Uddevalla kommuns ÖP 2022 
 
Stenungsunds kommun uppskattar att få möjligheten att yttra sig över Uddevallas förslag till 
en ny översiktsplan. Tillsammans samarbetar och diskuterar Stenungsunds kommun och 
Uddevallas kommun mellankommunala frågor inom flera olika nätverk och projekt så som till 
exempel infrastruktur i KUSTO, natur och kultur i 8+fjordar och i arbetet med den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen. Innehållet i översiktsplanen som berör de mellankommunala 
frågorna stämmer till största delen överens med de samarbeten och dialoger som finns 
kommunerna emellan.  
 
Stenungsunds kommun ser Uddevalla kommun som en viktig samarbetspart i det fortsatta 
arbetet med att utveckla, bevara och skydda våra gemensamma infrastrukturstråk. Stråken 
syns tydligt i utvecklingsinriktningskartan och fördjupas i olika delar av texten i 
översiktsplanen. Södra Bohusbanan, havet och den gemensamma kustlinjen samt det gröna 
stråket som korsar kommungränsen i öster är några av de områdena som är centrala för 
kommunernas fortsätta samarbete inom den fysiska planeringen. 
 
I översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta finns en korridor utpekad för en möjlig 
framtida höghastighetsjärnväg, Skagerrakbanan. Stenungsunds kommun vill betona att en 
potentiell stäckning inte är fastställd utan behöver diskuteras vidare. Även om Uddevalla 
kommun i kartan utryckt att områdesgränserna och tunnelförslagen inte ska tolkas exakt, blir 
det problematiskt för Stenungsunds kommun att ha med en utpekad korridor som slutar vid 
den gemensamma kommungränsen. Stenungsunds kommun skulle uppskatta om detta kunde 
redovisas på ett annat sätt i texten och kartan för att undvika missuppfattningar från 
allmänheten.  
 
I Stenungsunds kommuns översiktsplan finns ett område utpekat nära kommungränsen för en 
framtida koppling mellan Svenshögen, E6 och Orust. Trafikverket kommer i år (2022) med 
stöd av Västra Götalandsregionen och Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner påbörja en 
åtgärdsvalsstudie på sträckan. De tre utpekade utredningsområdena för störande verksamheter 
vid E6 söder om Ljungskile kan med fördel samordnas med de tre STO-kommunernas 
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strategiska planering.  
 
I övrigt ser Stenungsunds kommun positivt på utvecklingsinriktningen och har inga övriga 
synpunkter på Uddevallas kommuns förslag till översiktsplan. 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Förnamn Efternamn 
Ordförande 
 



Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits 
fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, 
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 
föreningar, näringsliv och allmänheten att ta del av.

Synpunkter skickas senast den 31 mars 2022 till: 
kommunledningskontoret@uddevalla.se
eller via post till: 
Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun,  
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla

Kungörelse om granskning

På följande länk finns översiktsplanen  
samlad med text och karta: 
www.karta.uddevalla.se/opgranskning.

Samrådsredogörelsen återfinns på följande länk: 
www.uddevalla.se/nyoversiktsplan

Granskningstid: 31 januari–31 mars

Läs mer på  
uddevalla.se/nyoversiktsplan

Översiktsplanen

Samrådsredogörelsen
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Förord 

Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra 

närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med 

invånare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det 

finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.  
Vår kommun är en välkommande kommun där våra invånare, både nuvarande och framtida, känner 

sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med 

hög livskvalitet.  

För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera 

långsiktigt. Gemensam styrning och samlad planering ses som värdefullt för att bidra till trygga och 

hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god och 

tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i takt 

med en växande befolkning. 
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1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.  

Uddevalla kommuns översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till 

kommunen. Det innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och 

planbeskrivning återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner 

önskade delar som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Via den interaktiva kartan finns all text i översiktsplanen (läs mer under rubrik ”Digital ÖP”). 

Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). 

Planen ska redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive mark- 

och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela 

kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och 

vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen 

och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser.  

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och gällande 

miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är det i 

översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet 

av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om 

översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för 

avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring 

i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från översiktsplanen måste 

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb5db8/1617892170754/%C3%96P%202022,%20utdrag%20av%20samtliga%20texter,%20Samr%C3%A5d.pdf
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla – vad innebär det? 

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens 

målbild, en önskvärd framtidsbild. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga utvecklingen för 

all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av kommunens 

visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela den 

kommunala organisationen. Den ingår i kommunens styr- och ledningsmodell och är en koppling 

mellan visionen och den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. 

Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i visionen fastställa och förmedla 

kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en 

hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner 

och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta en 

dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla för 

att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt 

styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och 

kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.  
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad. 

Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller 

för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg. 

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där 

utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett 

senare skede.  

Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Uddevalla FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010 

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska 

användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en 

viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en 

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt 

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort/centrala-uddevalla.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b2764/1504072116205/%C3%96P%20Lyckorna.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering 

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla är översiktsplanen ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar och 

bolag och utgör därmed en koppling mellan kommunens vision och vidare ner till den politiska 

majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. På så vis stärks den röda tråden mellan 

det dagliga partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska 

utvecklas.  

 

Digital ÖP  

Uddevalla kommuns översiktsplan ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns 

möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna 

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och 

uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal 

planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt. 

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka 

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna 

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av 

information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till 

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner. 

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK 

http://hajkmap.github.io/Hajk/
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 

 

En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050. 

Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år 

1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara 

av lokala, regionala eller nationella trender utan även av globala trender och utveckling.  

Det går att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större förändring 

som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till att möta 

genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte 

minst vad gäller klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering, elektrifiering, krav på 

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

Klimatförändringarna är ett hot mot vårt samhälle. Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka och som 

följd kan detta riskera den globala uppvärmningen att öka med två grader. Utöver vad den globala 

uppvärmningens konsekvenser innebär för ekosystem, vattentillgång och ökade risker för 

naturkatastrofer, bedöms konsekvenserna bli allt mer påtagliga i framtiden. Klimatförändringar 

kommer att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall blir allt vanligare. 

Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av 

klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt 

väder. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och folkhälsa, som 

möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun behöver därför 

rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.  

Demografi  

Den demografiska strukturen i befolkningen har det senaste decenniet snabbt gått mot en allt mer 

åldrande befolkning. Orsakerna är dels en minskad andel yngre på grund av lågt barnafödande, dels en 

kontinuerligt ökande medellivslängd. Befolkningsförändringen innebär att andelen personer i 

arbetsför ålder minskar vilket leder till en ökad försörjningsbörda – alltså att färre ska försörja fler. En 

åldrande befolkning innebär också att arbetsgivare får svårare att hitta arbetskraft. Det finns vidare en 

risk för ökade offentliga utgifter till följd av att äldre i regel är de största konsumenterna av vård och 

andra välfärdstjänster.  

https://digitaltmuseum.se/021018348385/oversvamning-i-uddevalla-1990
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Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på 

välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur, 

kommunikationer och annan kommunal service. Därför planerar kommunen för att möta de 

samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.  

Teknik och digitalisering  

Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba 

samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att 

Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare 

ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar 

såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i 

samhället.  

Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom 

utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers 

behov och förmåga.  

Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta 

innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och/eller utvecklas 

till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt 

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

Elektrifiering av transportsektorn 

Utvecklingen av autonoma fordon pågår och dessa kommer stegvis att utvecklas från assisterad 

körning till mer utvecklad automatiserad körning. Helt autonoma fordon i alla miljöer kommer dock 

att ta lång tid att utveckla. Fler och fler studier visar nu att autonom fordonstrafik inte leder till 

minskad trafik utan istället till ökad trafik. Antalet fordon kan minska om dessa delas mellan flera 

användare men trafikarbetet ökar genom att fordonen ständigt är i rörelse för olika typer av 

transporter. I städer innebär detta bland annat en högre trafikbelastning på centrala gator och i 

bostadsområden. Det blir även fortsatt en viktig utmaning att utveckla attraktiva kollektiva 

resmöjligheter. 

1.2 Uppdrag och metod 
Färdplan mot ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya 

översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, 

ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

I färdplanen beslutades att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De 

bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som 

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En 

övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla: 

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

- Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade. 

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan mot ny Översiktsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9de5/1638456669553/F%C3%A4rdplan%20mot%20ny%20%C3%96P.pdf
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1.2.1 Internremiss 

En internremiss genomfördes under större delen av 2020 då förslag till översiktsplan skickades ut till 

samtliga förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.  

Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels att 

samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare 

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaren sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Boverkets ÖP-modell 

Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i 

en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga 

kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras mot varandra 

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖP-

modell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa 

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; - Utvecklingsinriktning, - Mark- och 

Vattenanvändning, - Riksintressen, LIS och andra värden (i denna plan ”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”).  

 

Utvecklingsinriktning  

I aspekten utvecklingsinriktning illustreras kommunens utveckling och samband mellan olika 

strukturer i grova drag i form av en strukturbild. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det 

inte handlar om kartläggning av befintlig struktur, utan snarare om att lyfta prioriteringar 

mellan de viktigaste strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

 

Mark- och vattenanvändning 

Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa 

avsedd användning av mark- och vattenområden. Användningen består av tio områdestyper där denna 

plan använder sig av följande sex: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”), 

Landsbygd, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur och Vatten.  

 

De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell 

bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort 

eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar. 

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

Förhållanden av väsentlig betydelse 

Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i 

översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, areella näringar, 

miljökvalitetsnormer samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten. 
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1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp 
I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som 

varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala mål t.ex. 

vision och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.  

1.3.1 Vision  

Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. 

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva 

och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. 

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 

kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 

av hav, fjäll och fjord. 

1.3.2 Nationella, regionala och kommunala mål  

Nationella mål 

De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen 

planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har 

valt att arbeta med de nationella mål som är relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.  

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

• Transport och infrastruktur • Krisberedskap • Miljö   

• Landsbygd, livsmedel och areella näringar • Kulturmiljö • Funktionshinder   

• Cirkulär ekonomi • Klimat • Vatten • Friluftsliv • Jämställdhet • Folkhälsa   

• Digital infrastruktur • Arbete mot segregation • Bostäder och samhällsplanering 

• Arkitektur • Näringsliv • Regional utveckling • Energi och energidistribution 

För vidare läsning: Nationella mål - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Nationella miljökvalitetsmålen 

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom 

områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och 

klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de 

globala hållbarhetsmålen. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö – syftar till att uppnå hållbar 

utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in. 

Regionala mål 

De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av länsstyrelsen tillsammans 

med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal nivå för kommunen. I de regionala målen finns 

koppling till Klimat 2030:s mål om en fossiloberoende region 2030.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, 

möjligheter och utmaningar och vad regionen tillsammans med alla kommuner, kommunalförbund, 

näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. De 

omfattar flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, 

miljö och delaktighet. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/nationella-mal1/
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Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och 

regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen sker genom kommunens sex övergripande miljömål som antagits av 

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

3. Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

4. Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av 

varor och tjänster där så är möjligt. 

5. Var energimedveten  

Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

6. Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 

1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 
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En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer 

kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta 

synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och 

bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska 

hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt 

perspektiv och ska ses som en helhet.  

Social hållbarhet innebär att Uddevalla i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån 

nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, 

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla kommun ska verka för att både kommunen och andra 

aktörer i samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem 

där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks. 

För ekologisk hållbarhet ska Uddevalla i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser 

och tjänster utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. 

Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på 

miljön för att värna ekosystemen. 

Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem 

emellan. 

Vardagslivsperspektiv 

Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i 

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 

behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter 

för så många människor som möjligt skapar ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som 

det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av samhällsservice. 

Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för 

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig 

med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för dessa 

grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska 

kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att 

gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär 

begränsningar i kroppens rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar och 

ger goda förutsättningar för ett rörligt liv, kan innefatta avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön och 

en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en närmiljö 

som enbart är god för 8- och 80-åringar, utan att skapa en närmiljö som är god för alla. 

Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

16 

 

1.3.4 Medborgardialog  

Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset, 

Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med 

dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens 

ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal 

Uddevalla.  

Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet 

med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.  

Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid 

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2864/1582718400615/Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2862/1582718400080/Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2861/1582718399844/Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2865/1582718400804/Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2866/1582718401021/Dialogm%C3%B6te_%C3%85h.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2863/1582718400463/Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf
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1.3.5 Agenda 2030 

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda 

världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa 

ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att 

förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv 

omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det 

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

Kommunen en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Kommunen har valt att ha Agenda 2030 som en 

utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan. 

I framtagandet av översiktsplanen har Agenda 2030 legat som en grund i majoriteten av processer. 

Bland annat har: 

• personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål 

• workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen  

• målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden  

• material om Agenda 2030 använts som inspiration  

För vidare läsning: Regeringens ”Handlingsplan Agenda 2030”  Glokala Sverige 

Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  Globala målen  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286b/1582718402112/Handlingsplan%20agenda%202030%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en havskaraktärsanalys 

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med 

utgångspunkt i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets 

karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet, är en viktig 

vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden det 

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning.  

För vidare läsning: Landskaps- och havskaraktärsanalys  

1.4 Ord och begrepp 
Fräknestranden Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där 

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

Havstensstrand Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby. 

Nationella mål Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig 

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

Orter av lokal betydelse Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är 

tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan 

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

Planeringsprinciper På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla 

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

Sammanhängande bebyggelse Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss 

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 

Ställningstaganden 

Kan ses som översiktsplanens strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

Tysta områden Innebär områden som är fria från buller. Det är särskilt naturområden och områden med stora 

upplevelsevärden. 

Utvecklingsinriktning Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 

kommunikationer på lång sikt.  

VA-försörjning Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 

Värdetrakt är ett område med särskilt höga ekologiska värden som har en väsentligt högre täthet av 

värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övriga delar av det omgivande 

landskapet.  

Värna Skydda. 

ÖP-modell Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan. 

 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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2. Kommunala ställningstaganden 
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa 

strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala 

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

• Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel 

mark- och vattenanvändning 

• Översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och kommun som möjliggör 

kommande utveckling 

• nationella mål från regeringen 

• kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i översiktsplanen  

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är 

framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat 

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande 

till både fysiska områden och generellt i verksamheten. Därför finns inte löpande texter på samma sätt 

som i tidigare översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de 

befintliga beslutade kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att 

hålla översiktsplanen aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka 

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller vägledande ställningstaganden för frågor 

som inte är direkt kopplade till en specifik markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller mark- och vattenanvändning    

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 
Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunens verksamheter i frågor som inte är direkt 

kopplade till en specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela 

kommunens verksamhet.  

I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som är 

relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer sektorsövergripande 

arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den 

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisas kommunens ställningstaganden i tre avsnitt: 

Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.  
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap 

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

samt kommunens service till invånare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat 

markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med 

långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och 

klimatförändringarna. I detta avsnitt förhåller vi oss till nationella målsättningar avseende 

Krisberedskap, Bostäder och samhällsplanering, Vatten och Klimat. 

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 

Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och integration 

som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av boende ska 

utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl nu som i 

framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 

första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande 

bebyggelse.  

… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 

livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka 

behoven av alla bostadsformer. 

… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och 

boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt 

boende. 

… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 

befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas. 

… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda 

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 

deltagande i samhället. 

… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 

en åldrande befolkning. 

… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på 

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 

För vidare läsning: Bostadsförsörjningsprogram  Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP   

Plan Integration 2030 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285f/1582718399165/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Uddevalla kommuns lokalförsörjning tillskapar långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 

Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 

användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 

samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, gång och cykel.  

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången 

till lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler. 

… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala 

lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och 

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
 

För vidare läsning: Lokalförsörjning 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring 

kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet 

med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 

kort och lång sikt för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga bostadsområden, industri- och verksamhetsområden, kommunala 

verksamhetslokaler och naturmiljöer. 

 

  
 

För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013  Riktlinjer för markanvisning 2022 (under revidering) 

https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e40357f/1612360196799/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb59ed/1617195197801/markanvisningspolicy.pdf
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2.1.1.4 Vatten och avlopp  

Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan. 

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Uddevalla kommun har idag tillstånd för avloppsreningsverket Skansverket och kontinuerlig 

uppföljning sker av utsläppen utifrån tillståndet. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i 

vissa delar av kommunen för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa 

områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av 

vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid 

framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset finns problem 

med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande 

bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker 

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som 

uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs. 

… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VA-

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

 

För vidare läsning: VA-planering för Uddevalla kommun  Grundvattenutredning Bokenäset (COWI 

AB, 2015)   

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-planering-for-uddevalla-kommun.html?vv_hit=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
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2.1.1.5 Klimatanpassning 

Kommunen står inför flera utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår 

och som inte kan förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för såväl översvämningar som torka 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att 

vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt 

kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att 

falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av 

de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får 

effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och 

ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt 

sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar 

och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor 

som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett 

svalare klimat. 

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta 

hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis 

utan att översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret 

för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 

översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller 

upphöra. Kommunen arbetar fram en klimatanpassningsplan där åtgärder på såväl nybebyggelse som 

befintlig bebyggelse tas fram. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen 

P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas 

om hand. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla 

planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel 

är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom 

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska…  

… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

… kommunala lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer 

för att säkerställa medborgarnas hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika 

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, 

ras och skyfall. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven som ökade påfrestningar i 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat 

klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre 

än att ta bilen.  

… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för 

översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet 

samt ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga 

översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, 

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110  Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 - 2027   

Bilaga Mål och åtgärdstabell tillhörande beslutad Riskhanteringsplan för Uddevalla 2022-2027  

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (boverket.se) 

http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52382/1640078943286/Beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52383/1640078943398/Bilaga%203%20M%C3%A5l%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdstabell%20tillh%C3%B6rande%20beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/tillsynsvagledning-avseende-oversvamningsrisker.pdf
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, 

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap, 

skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid 

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under 

händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen, 

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

… inom kommunens yta, planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda 

nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till 

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska 

vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.  

Krisberedskap 

Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och 

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens 

geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras. 

Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social 

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 

verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ 

nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor 

betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta 

möjliga sekretess.  

… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller 

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av 

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas, 

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 

… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels 

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och 

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 
 

För vidare läsning: Risk och sårbarhetsanalys 2021 

 

2.1.2 God livsmiljö 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer 

samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna 

befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i 

kommunen. I detta avsnitt förhåller vi oss till Nationella mål gällande, Kulturmiljö, Transport och 

infrastruktur, Miljö, Friluftsliv, Arkitektur, Energi och energidistribution, Regional utveckling, 

Landsbygd, livsmedel och areella näringar. 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91436/1639482653175/Uddevalla_Risk%20och%20s%C3%A5rbarhetsanalys%202021.pdf
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2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

I Uddevalla kommun ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, 

utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och 

kulturmiljö är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur 

och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg 

för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra 

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 

lokal och regional utveckling.  

… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  

... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer 

nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas. 

... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön. 

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

…beslut om rivning alltid motiveras. 

Arkitektur 

… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en 

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar 

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för 

utövandet av kultur.  

… såväl besökare som invånare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 

 

 
 

För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram   

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91264/1639124572903/Kulturmilj%C3%B6v%C3%A5rdsprogram%20Hela%20BOKEN.pdf
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till 

människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den 

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem.  

 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier: 

• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: biologiska mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

Biotopskyddsområden är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer 

för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda, exempelvis en stengärdsgård 

eller åkerholmar.  

 

Det finns två typer av biotopskyddsområden, dels generella biotopskyddsområden där skyddet gäller 

rent generellt, dels särskilt beslutade biotopskyddsområden som kan beslutas av Skogsstyrelsen, 

Länsstyrelsen eller kommunen.   

 

Inom biotopskyddsområden är det förbjudet att bedriva verksamheter eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön inom området.   

 

I Uddevalla kommun ska… 

… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i 

planerings- och utvecklingsprocesser.  

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 

långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 

planering.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i 

Bäveån och Byfjorden.  

... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

…områden som omfattas av biotopskydd i första hand undvikas men om en lokaliseringsprövning 

visar att området är det mest lämpliga för den aktuella exploateringen kan ansökan om dispens från 

biotopskyddet bli aktuellt.   

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport 

https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f42259/1612434931143/Naturv%C3%A5rdsrapport.pdf
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2.1.2.3 Hållbara resor 

Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. 

Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra 

till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

I Uddevalla kommun ska… 

… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 

utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas 

så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 
 

För vidare läsning: Cykelplan Kollektivtrafikplan för Uddevalla - (vgregion.se) 

Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland  Trafik- och 

parkeringsstrategi 

2.1.2.4 Miljö  

Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 

som i framtiden. 

Kommunen arbetar systematiskt med ekologiskt hållbar utveckling både internt och externt genom sitt 

miljöledningssystem och är certifierad enligt ISO 14001. 

Uddevalla kommun ska… 

... minska klimatpåverkan. 

... hantera biologisk mångfald varsamt och sparsamt för att värna om natur- och kulturmiljöer. 

... värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar. 

... använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog. 

... återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett cirkulärt och 

hållbart samhälle. 

... förebygga och minska farliga ämnen för att skydda människors hälsa och miljö. 

... minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas.  

... verka för en funktionell återvinning i kommunen.  

 

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/uddevalla-stadstrafik/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/785ccaba-a3f9-40aa-9d1f-a68b1b3022f9/H%c3%a5llbara%20resor%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20beslutad%2018%20maj.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2870/1582718402952/Renh%C3%A5llningsordning%20avfallsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc434bb/1615909866591/milj%c3%b6policy%20f%c3%b6r%20uddevalla%20kommun.pdf?vv_hit=true


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

30 

 

2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat 

Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De 

viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av 

växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller 

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och 

konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart 

transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man 

producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet 

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 

... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.  

... utveckling av fossilfri energiproduktion planeras för förnybara energislag. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

Vindkraft 

Till Uddevalla kommuns översiktsplan tog kommunen fram ett tematiskt tillägg 2016 i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla kommun. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 
 

För vidare läsning: Energi och klimatplan (under revidering) Vindbruksplan  Energi på Uddevalla.se   

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… verka för att minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer som vid ny 

exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på invånares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv i möjligaste mån kan nyttja den 

brukade marken till andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning. 

Hänsyn tas till nationella mål inom respektive område. De nationella mål som ingår i detta avsnitt är: 

Kulturmiljö, Funktionshinder, Friluftsliv, Jämställdhet, Folkhälsa, Digital infrastruktur, Arbete mot 

segregation, Näringsliv, Cirkulär ekonomi, Regional utveckling samt Landsbygd, livsmedel och 

areella näringar. 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. 

Vardagslivsperspektivet och 8–80 årsperspektivet i översiktsplanen synliggör de sociala aspekterna i 

samhällsplaneringen och skapar förutsättningar för ökad tillit och ett mer jämlikt samhälle genom 

fokus på inkludering, mänskliga rättigheter, tillgänglighet och hälsa. 

Uddevalla kommun ska…  

… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… i samhällsplaneringen verka för ett 8-80 årsperspektiv samt för att olika gruppers behov tas tillvara 

genom att väga in den fysiska miljöns påverkan på olika människors rörelsemönster, upplevelse av 

trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och offentliga miljöer. 

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet  
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För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  Plan Välfärd 2030  Bilaga till Plan 

Välfärd 2030 

2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla kommun ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, 

hälsa och utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i 

frågor som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid  

… föränderliga verksamheter för barn och ungas skiftande behov vara möjligt. 

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

… kommunens samhällsplaneringsprocesser för den fysiska miljön ta hänsyn till barn och ungas 

förutsättningar och behov i den fysiska planeringen.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen  Ungdomsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle och 

föreningslivet i Uddevalla kommun är viktiga delar av samhället, här finns mer än 300 föreningar med 

olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik, 

umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhälle är 

viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka 

demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en gemensam 

samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  

… arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar 

… uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja 

engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att delta i föreningslivet.  

… stödja en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, intressen och 

engagemang.  

… främja utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den 

kommunala servicens och närmiljöns utveckling.  

… främja hållbara mobilitetslösningar för att öka invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, 

delta i aktiviteter och kreativa sammanhang.  

... öka alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska 

fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… se till att alla barn och unga har rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter.  

… uppmuntra vuxna att vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspridda i hela kommunen.  

… erbjuda ideella organisationer lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, träning, 

tävling och arrangemang. 

… stödja minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping.  

… stödja ideella organisationer genom att i förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig 

ideell förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk. 

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevalla kommuns unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt 

friluftsliv för kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska 

banden till livet på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevalla kommuns tidigare roll som 

regementsstad har möjliggjort bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. 

Att som kommun kunna erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, 

näringsliv och besöksnäring liksom för kommunens hållbara tillväxt.  

  

I Uddevalla kommun ska...   

… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen.    

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla innevånare.    

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.  

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer.  

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård.   

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter. 

… … kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet. 

… det säkerställas miljöer i nära anslutning till befintliga/kommande skolor som är anpassade för att 

stimulera och förenkla för undervisning och lek i naturen 

  

  

 

För vidare läsning: Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.1ca997ca179f3bcf2a0f2f/1625644075097/H%C3%A5llbart%20friluftsliv_Uddevalla%20kommuns%20friluftsplan%202030%20(1).pdf
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv, 

hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla kommun ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och elevfokus. 

Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om Uddevalla 

kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra invånare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett entreprenöriellt 

och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa en hållbar 

utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund och 

förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder. 

 … minskad arbetslöshet, full sysselsättning samt anständiga och jämställda arbetsvillkor eftersträvas. 

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030  Plan Integration 2030  

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Regional utvecklingsstrategi   Nationell strategi för 

hållbar tillväxt  

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

kommun ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och med sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen 

utvecklas och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång 

till lokal kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom invånare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030 

Regional utvecklingsstrategi    Nationell strategi för hållbar tillväxt   

 

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
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2.1.3.7 Digitalisering  

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering 

bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till minskad klimat- och 

miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och bygd till nätverk och 

system. Invånarens roll har ändrats från mottagare till medskapare och för dem handlar digitalisering 

om modern demokrati som möjliggör öppenhet, transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt 

som kan digitaliseras kommer att digitaliseras t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till 

digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, räls, el och vatten. 

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda   Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030 

 Utveckling i en digital tid, SKR   Digitaliseringsstrategin   

Data för ett kunskapsbaserat och innovativt Sverige 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 
De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. 

Inriktningen är indelad i en infrastrukturdel och en bebyggelsestrukturdel för orter och 

bebyggelseområden på landsbygd.  

2. Mark- och vattenanvändning 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  
Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur med 

planeringsprinciper och Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i 

breda penseldrag. Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och 

planeringsprinciper som både beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot invånare och andra intressenter. Principerna är framtagna 

och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, polis och 

räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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Centralort Uddevalla – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten ska användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för centralorten Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

41 

 

Tätort Ljungskile – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 
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Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns, verka för att denna fortsatt ska kunna 

bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

Kustnära bebyggelseområden – Planeringsprinciper  

I de kustnära bebyggelseområdena ska bebyggelsen utvecklas med utgångspunkt i den lokala natur- 

och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas. Servicen utvecklas i linje med servicen i orter av lokal betydelse. Nybyggnation ska 

anpassas till områdets karaktär och ansluta till redan befintlig bebyggelse.  

Kommunen gränsar till havet och dess fjordar, vilket ger tillgång till attraktiv miljö för invånare och 

besökare. Strandskyddet tillvaratar tillgänglighetsintresset och skyddar natur och djurliv. För 

kustzonen gäller också riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna (Miljöbalken 4 

kap) varför samlad bebyggelse i kustzon inte är aktuell. 

Områden som utgör de kustnära bebyggelseområdena är Fräknestranden och Havstensstrand.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar, GC-vägar, 

järnvägar, hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- 

och avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla. Även väg 678 mellan Grohed och Bratteröd samt väg 172 ses som viktiga. 

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… södra Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. Utbyggnad kan 

komma att ske etappvis där snabbare persontransporter har prioritet.  

… norra Bohusbanan och Älvsborgsbanan ses även som viktiga infrastrukturstråk. 

… möjligheter för alternativa transportsystem, exempelvis höghastighetsjärnväg, utredas för att 

medverka till ökad regionförstoring. 

Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  

… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former av rörelse och 

rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna infrastrukturen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

… kommunen värna befintliga obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden. 

 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… kommunen värna, skapa och utveckla möjligheter för invånare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.  
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sex 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

4. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

5. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

6. Vatten: Tar ställning till kommunens hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevalla 

kommuns egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse 

av orts karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs 

av bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan 

verksamhet som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   
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Centralorten Uddevalla 

Uddevalla centralort är beläget vid vattnet, där Bäveån rinner genom staden och mynnar ut i 

Byfjorden. Här finns många restauranger, caféer och butiker. Strandpromenaden är ett trevligt 

promenadstråk som går mellan Skalbankarna genom centrum och vidare till Lindesnäs. 

Strandpromenaden är också en del av den regionala vandringsleden Kuststigen.  

Uddevalla är en gammal varvs- och industristad. Företag som tidigare funnits i centrum såsom 

Kampenhofs Bomullsspinneri och Väveri, Uddevalla Tändsticksfabrik och Tigerfabriken har bidragit 

till utvecklingen. Här ligger Bohusläns museum, ett av Sveriges mest välbesökta regionmuseum. 

Staden har ett brett utbud av aktiviteter och evenemang. Sommartid trafikerar Skärgårdsbåtarna i 

Uddevalla Byfjordens vatten med dagsturer ut i den Bohuslänska skärgården. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för detta är att 

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile kan erbjuda både bad och båtliv vid havet och orörda naturområden på Bredfjället där man 

kan ströva fritt. Inom och i anslutning till orten finns intressanta kulturmiljöer och natursköna 

bäckraviner som från höjdområdena i öster passerar genom Ljungskile ner mot havet. Dessa värden 

tillsammans med ett utmärkt läge vid väg E6 och Bohusbanan, en hel del mindre verksamheter samt 

ett levande centrum med både butiker och allmän service gör Ljungskile till en attraktiv bostadsort. 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP området.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP   

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Hogstorp – ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse.  

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till 

Skredsviksån som mynnar i Natura 2000 området Gullmarsfjorden. Båda dessa vattenförekomster har 

måttlig ekologisk status beroende på övergödning. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord med långa 

stagnationsperioder för djupvattnet. Fjorden är därför är känslig för övergödning. Målet är god 

ekologisk status 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla centralort och Hogstorp värnas. 

… komplettering av bebyggelse och verksamheter ske med särskild hänsyn till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane Fagerhult – ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla centralort och är belägen längs med väg 172 

vilket bidrar till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av 

friliggande enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan 

upplevas som fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i 

stora drag ett samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

47 

 

I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  

I Lane Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla centralort som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane-Ryr Kyrkebyn – ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis tät 

och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  
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I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  

På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 

som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 

bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 

infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och 

verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och 

naturmiljön. 
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Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 

… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  

 

Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  
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På Bokenäset ska… 

… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand – kustnära bebyggelseområde 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  

Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning mot 

Havstensfjorden. Havstensfjorden har idag måttlig ekologisk status beroende på övergödning, 

flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  
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I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att fjordens status inte försämras. 

Fräknestranden – kustnära bebyggelseområde 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Forshällaån, 

Restebäcken och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa vattenförekomster har idag måttlig 

ekologisk status beroende på övergödning, flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet 

är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 
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Smedseröd 

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla kommun som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden 

och gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, beslut om att 

försörja området med kommunalt vatten och avlopp är antaget i VA-utbyggnadsplanen. På grund av 

områdets förutsättningar planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  

 

2.2.2.3 Natur och friluftsliv  

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. I 

Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper. 

Vissa aspekter kan göra att områden inom områdestypen Natur och friluftsliv utgör en större nytta 

som rekreativ miljö. Dessa värdefulla områden för friluftsliv och rekreation behöver ingå i ett 

helhetsperspektiv då områdena kan påverkas negativt av markanvändningen runt omkring. Värdefulla 

områden kan exempelvis vara större sammanhängande områden med natur, naturmiljöer i anslutning 

till boenden och samhällen eller naturområden nära offentliga verksamheter så som äldreboenden. Det 

kan även vara platser som tillgängliggör naturen för många människor så som badplatser och 

motionsspår. Det gemensamma för dem är att de fyller en viktig funktion för friluftslivet, samtidigt 

som det finns en risk för negativa förändringar och att de har ett svagare skydd. 

En typ av värdefulla områden som lätt kan påverkas omkringliggande markanvändning är tysta 

ostörda områden. Dessa blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla kommun finns två områden som 

uppfyller kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället.  

Det är därför viktigt att se naturområden och friluftsliv utifrån ett helhetsperspektiv för att säkra 

kvalitativa miljöer både i nutid och för framtida generationer. 
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Vandringsled och motionsspår 

I Uddevalla kommun finns både regionala och lokala vandringsleder. De regionala lederna är viktiga 

för såväl turism och besöksnäring som för kommunens invånare. Dessa leder ingår ofta i större 

nätverk som tar vandraren genom flera kommuner. De lokala vandringslederna visar upp pärlor inom 

kommunen och marknadsförs inte på samma sätt som de regionala, men kan i många fall vara lika 

fina upplevelser. Naturen runt vandringslederna är vital för att bibehålla upplevelsevärdet. 

Naturen längs lederna måste därför bevaras och större förändringar som påverkar upplevelsevärdet 

negativt ska undvikas. För att bibehålla höga rekreativa värden behöver naturupplevelsen och den 

biologiska mångfalden bibehållas. Det är också viktigt att undvika att lederna ljudförorenas, vilket 

även det försämrar upplevelsen. 

Motionsspår fyller ofta en funktion som arenor för friluftslivet under vardagarna och är därför viktiga 

platser för medborgarna att nå naturen under lite enklare former. Områdena kring olika 

motionsanläggningar och motionsspår har därför många likheter med vandringsleder och deras 

förutsättningar. 

I Uddevalla kommun ska… 

… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål. 

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras. 

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.   

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden. 

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark. 

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse.  

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.   

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.   

... kommunen verka för att de delar av Herrestadsfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar.  

2.2.2.4 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun. 
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I takt med en ökad befolkningstillväxt pågår arbetet med innovativa tåglösningar. Kommunen har 

därför pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort samt 

en möjlig plats för en höghastighetsdepå och underhållsdepå. Depåerna ska kunna parkera samtliga 

höghastighetståg och godsvagnar som ska trafikera Bohusbanan och Missing Link mellan Skee och 

Halden. Anläggningen kommer att ge 300 – 400 arbetstillfällen i kommunen och dessutom bli en 

viktig utbildningsnod för underhålls- och tågpersonal i Sverige.    

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken gällande persontransporter på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar.  

Funktionellt prioriterat vägnät 

Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn om vilket vägnät som är viktigast 

för nationell och regional tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. 

Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i fyra funktioner (godstransporter, 

långväga personresor, dagliga personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på god 

tillgänglighet utifrån varje funktion. I Uddevalla kommun är följande vägnät utpekat:  

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra funktioner 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra funktioner 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för godstransport, dagliga 

personresor och kollektivtrafik 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

långväga personresor 

 

Farligt gods 

Transporter av farligt gods förekommer allmänt på väg, järnväg eller sjövägen med hantering i 

Uddevalla Hamn. Med farligt gods menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller 

kemiska egenskaper kan orsaka skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. 

Det finns rekommenderade vägar för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra 

farligt gods på andra vägar. Dessa transporter måste beaktas vid planering av ny bebyggelse. En 

utbyggnad av södra Bohusbanan bedöms i första hand syfta till snabbare persontransporter med tåg.  

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 
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Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  Vägledning RMB avseende 

räddningstjänstens roll i planprocessen 

Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik.  

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla Centralort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

2.2.2.5 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på verksamheter 

som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden. De områden utsatta som utredningsområde för icke störande 

verksamhet och industri innebär verksamhet och industri som kan blandas med bostäder. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b4312f1/1639563724502/V%C3%A4gledning%20RMB%20avseende%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nstens%20roll%20i%20planprocessen%20Ny.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b4312f1/1639563724502/V%C3%A4gledning%20RMB%20avseende%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nstens%20roll%20i%20planprocessen%20Ny.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

56 

 

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att vår planering inte ska 

påverka nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Föreslagna verksamhetsområden 

har avrinning mot Bäveån, Byfjorden, Havstensfjorden, Bodeleån, Skredsviksån, Gullmarsfjorden, 

Aröd å och Ljungs Kile. Dessa vattenförekomster lever inte upp till god status 2021, ofta på grund av 

övergödning. Målet är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

Vid komplettering av bebyggelse och verksamheter måste särskild hänsyn tas till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Uddevalla kommun ska... 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet att växa och 

utvecklas. 

2.2.2.6 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för invånare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  
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Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… verka för det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… verka för utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 

 

Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  
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Uddevalla kommun ska… 

...verka för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden 

samt skapa förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8 

fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda sådan expansion 

som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 

… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 

3. Förhållanden av väsentlig betydelse 
I detta kapitel redovisar kommunen för förhållanden av väsentlig betydelse som i högre grad berör en 

större omvärld. 

Kapitlet är indelat i fem avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Areella näringar tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk. 

4. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

5. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  
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3.1 Mellankommunala frågor 
Uddevalla kommuns läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största 

stad till ett regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. 

Samverkan med närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan 

mellan exempelvis företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla kommun är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla centralort utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av 

regionens utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och 

stråk mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
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Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan som tas fram av Länsstyrelsen väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till 

reservvatten till Uddevalla kommun. 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning över 

Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 

Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevalla kommuns största handelsområde och en del av besöksnäringen i 

kommunen. Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot 

Lysekil, Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom 

Uddevalla centralort. Här stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och 

Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till ökad mobilitet. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik på 

banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla Hamnterminal har också gjort 

ett ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 

Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 

För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 

8 januari 2020 som ett vägledande dokument och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 

1 strukturbild för framtida planering. Syftet är att samla hela kuststräckan och de mellankommunala 

planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en 

gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 
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Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation, 

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR 

Natur och friluftsliv 

Uddevalla har värdefull grönstruktur både i tätorterna och på landsbygden. Dessa gröna miljöer består 

av till exempel ädellövslandskap, å- och kustlandskap och tätortsnära natur och parker. Den gröna 

strukturen skapar förutsättningar för en kommun präglad av livskvalitet och attraktivitet och bidrar till 

att invånare och besökare trivs. När vi förtätar ökar betydelsen av att den gröna strukturen är 

välplanerad, lättillgänglig och håller hög kvalitet. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för 

en hållbar utveckling och en god livskvalitet. Den gröna infrastrukturen sträcker sig även in i andra 

kommuner vilket innebär att man vid planläggning också måste ta hänsyn till och samverka med 

andra angränsande kommuner. 

De så kallade värdetrakterna är mest användbara i översiktlig planering då de sätter naturvärdena i ett 

regionalt och mellankommunalt sammanhang. I stora drag beskrivs dessa mellankommunala 

kopplingar i våra gröna och blå infrastrukturer i kommunens utvecklingsinriktning. En större grön kil 

kommer från Göteborg och går vidare längs kommungränsen i öster mot Vänersborg. Här utgör 

Bredfjällsområdet tillsammans med intilliggande område i Lilla Edets kommun en viktigt värdetrakt 

av relativt opåverkad natur som är viktig att gemensamt bevara. Området har både ett rikt natur- och 

friluftsliv. En annan värdetrakt är där Herrestadsfjället övergår i Munkedals kommun.  

Uddevalla kommun har 27 mil kust och har en havsmiljö som är gemensam med flera andra 

kommuner. Det mellankommunala samarbetet kring kustzonen är av hög prioritet. Dessa kopplingar 

är även de markerade i utvecklingsinriktningen.  

För vidare läsning: Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2531
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3.2 Riksintressen 
I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

• Gullmarsberg  

• Trone Mosse  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 
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• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

I enlighet med Vindbruksplanen uppmanar kommunen berörda myndigheter att bistå kommunen i 

arbetet med att se över riksintresseområdena söder om Uddevalla centralort. En översyn i frågan 

skulle således syfta till att Vindbruksplan och områden där riksintressen för vindbruk finns i 

Uddevalla speglar varandra. Nuvarande utpekade områden söder om Uddevalla har blivit inaktuella. 

En uppdaterad Vindbruksplan avses införlivas i Översiktsplanen. 

För vidare läsning: Vindbruksplan 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

• Sund (NRO-14-081) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 

3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 
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Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla centralort, inom områdestyper med fokus 

på bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser av riksintresse. Lokalisering av 

höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive 

flygplats. 

För den civila luftfarten gäller följande: Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, 

skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska remitteras 

till Luftfartsverket (LFV). Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet 

till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

• Influensområdet för hinderytor för flygplats: Landvetter och Trollhättan 

• Teleanläggningar: omfattas av sekretess 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

ändrad markanvändning inte kommer att skada riksintressets värden eller begränsa 

hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt.  
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Det finns anledning att redan nu nämna detta därför att det på 10–15 års sikt inte kommer att finnas 

någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan flyttats 

därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter har 

Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt om 

översvämningsskydd med kajpromenad. 

För vidare läsning: Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Västvatten 

Verksamhetsutövaren för avloppsreningsverket Skansverket, Uddevalla Vatten AB, ska söka nytt 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från fler hushåll då 

staden växer. I tillståndsprocessen ingår bl.a. placering av utloppspunkt och i samband med det 

kommer möjligheten att syresätta Byfjorden i samband med en eventuell förlängning av 

utloppsledningen utredas. Samråd angående det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i fjorden. Det kommer inte 

längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt djupvatten, där cirka 3 

kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla centralort genom 

möjligheter till fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91275/1639130907903/Vision%20f%C3%B6r%20stadsutveckling%20kring%20B%C3%A4ve%C3%A5n%202021-10-19.pdf
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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

3.2.10 MSA – Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

För den civila luftfarten gäller även följande: alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 

pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska 

remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

3.3 Areella näringar 
Jord- och skogsbruk samt fiskenäring är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och 

kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla 

det jord- och skogsbruk samt den fiskenäring som finns för att möjliggöra en viss lokal 

livsmedelsförsörjning, för att vårda skog, hav och hålla landskapet öppet. 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Lokaliseringsprövningen utförs innan detaljplaneskedet. 

I Uddevalla kommun ska… 

… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

…skogsbruksmark ska så långt som möjligt värnas.  

 

För vidare läsning: Livsmedelsförsörjningsstrategi   Jordbruksmarksinventering 

 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.4 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 

kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. 

Att statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är 

att samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning.  

För varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden görs en 

dagvattenutredning där det säkerställs att miljökvalitetsnormerna inte försämras. Det kan t.ex. 

innebära lokala dagvattenåtgärder inom planområdet eller mer storskaliga dagvattenanläggningar för 

flera områden. Placering av sådana anläggningar utreds i detaljplanefasen. 

Aktuell status för kommunens vattenförekomster finns beskrivet i kartan där länk finns direkt till 

Länsstyrelsens karta. Sedan beskrivs de även under respektive utredningsområde. 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska hanteras i dessa frågor och hur 

kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 

… för varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden göras en 

dagvattenutredning där det säkerställs att MKN inte påverkas negativt. 

… för varje förhandsbesked och bygglov som innebär exploatering och förtätning av områden göras 

en bedömning för att säkerställa så att inte MKN påverkas negativt. 

… ingen ändrad markanvändning genomföras om MKN påverkas negativt.  

… kommunen framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda 

sådan expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

För vidare läsning: VISS (lansstyrelsen.se)  VA-planering för Uddevalla kommun 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2Fbygga-bo-och-miljo%2Fvatten-och-avlopp%2Fva-planering-for-uddevalla-kommun.html%3Fvv_hit%3Dtrue&data=04%7C01%7Crobert.borjesson%40uddevalla.se%7C62dd3e8407284b9b7e7a08d9bfb1684b%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637751590946904455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrGVB%2FivnaYNHqbSKBQ3wmsLgR5Vhj6udk99RPLkhYA%3D&reserved=0
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Fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har fastställts enligt Fisk- och musselvattendirektivet. 

Direktivet är implementerat i svensk lag genom förordningen om Fisk- och musselvatten. I Uddevalla 

omfattas utloppet av Örekilsälven av normen samt områdena Havstensfjorden, Ljungs Kile, 

Kalvöfjord, Borgilefjorden, Koljö fjord och Gullmarn centralbassäng. 

 

Påverkan på MKN för fisk- och musselvatten till följd av åtgärder i enlighet med planförslaget kan 

ske genom fysiska ingrepp i själva vattenförekomsten och i dess strandmiljöer, genom 

dagvattenpåverkan och genom ökad störning, vilka i sin tur kan ge försämrade livsvillkor för arter. 

Utbyggnader kan även medföra risk för att rikt- och gränsvärden överskrids för parametrarna 

temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten, olika metaller etc. Vid utvecklingen 

i enlighet med översiktsplanens intentioner ska därför varje åtgärd utföras på naturens villkor efter 

noggrann avvägning och utredning så att negativ påverkan undviks.  

 

Vid eventuella åtgärder i eller invid dessa områden, är det av stor vikt att inte påverka gällande 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  

 

Här gäller samma ställningstaganden som för MKN vatten. 

 

3.5 Hälsa, säkerhet och risk  
Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.5.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

 

Förorenade områden  

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 
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Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 

 

Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla 

kommun för närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så 

kallade U-verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns cirka 20 verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är Uddevalla hamn, kommunens 

avloppsreningsverk, Havskurens avfallsanläggning, vindkraftverk och bergtäkter, i dessa ingår även 

verksamheter klassade enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Sevesolagstiftningen. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet. 

3.5.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns, delvis 

digitalt men även fysiskt.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 
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De geotekniska förutsättningarna vid ny exploatering och ändrad markanvändning utreds vidare i 

efterföljande planering. MSB har även kartlagt stabilitetsförhållandena i en stabilitetskartering, denna 

har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna 

är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och 

riskhantering. Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag för 

fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar finns.  

Uddevalla kommun ska… 

... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 

3.5.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.5.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar 

som innebär konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer. 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd.  

Om behov finns att undersöka ytterligare områden i kommunen kan det göras med hjälp av 

Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och lågpunktskartering. 

 

Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i befintlig byggnadsstruktur och var ny 

bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med dagvattenutredningar för att till exempel 

bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning och vilka platser som är lämpliga för 

ytlig fördröjning av skyfall.  
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Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 

 

Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar 

• Skador på byggnader 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

I samband med framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun 

kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram. Kriteriet 0,2 m i rapporten ska inte ses som beslutad utan 

som ett förslag. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 

 

Kommunens arbete med skyfall följer Länsstyrelsens rekommendationer. Detta innebär ett strategiskt 

arbete som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för en hållbar stads-och 

samhällsutveckling. Planeringsnivåer, planeringshorisont, prioriterade värden och samhällsfunktioner, 

ansvar samt typer av åtgärder behöver tydliggöras i strategiska ställningstaganden som ska beaktas i 

samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Klimatanpassningsarbetet gällande översvämning från 

skyfall innebär åtgärdsplaner inom avrinningsområden med hög översvämningsrisk orsakad av skyfall 

med skyfallskarteringen som strategi och underlag. 

 

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Skyfallskartering  Skyfallskartering Bilaga  

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91266/1639124574579/Reviderad_rapport_%C3%84TA2.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91265/1639124574523/PM_Till%C3%A4gg_%C3%84TA2.pdf
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Utvecklingsinriktning 

 

Teckenförklaring: 
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Mark och vattenanvändning 

Fullständig karta 

 

Teckenförklaring: 
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Orter 

Centralorten Uddevalla 

 

Tätorten Ljungskile 
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Hogstorp 

 

Lane- Ryr Kyrkebyn 

 

Lane Fagerhult 
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Landsbygd 

Landsbygd övrigt område 

 

Bokenäset 
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Havstensstrand 

 

Smedseröd 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Kartlager 

8 
 

Skaveröd 

 

Fräknestranden 
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Natur och friluftsliv 

 

Verksamhetsmark 
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Vatten 

 

Transportinfrastruktur 
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Förhållanden av väsentlig betydelse 

Riksintressen 

Riksintressen, alla i samma bild 

 

Teckenförklaring: 
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Naturvård 

 

Kulturmiljö 

 

Friluftsliv 
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Högexploaterad kust 

 

Natura 2000 

 

Yrkesfiske 
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Energiproduktion/ vindbruk 

 

Transport och kommunikationer 

 

Försvar 
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MSA flyghinder 

 

Areella näringar 

 
Jordbruk 

 

Bergtäkter 
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Miljökvalitetsnormer 

 
Buller 

 

Vatten 
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Statliga hänsynsområden, natur 

Naturreservat 

 

Naturvårdsområde 

 

Strandskyddsområde 
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Ekologiskt känsliga områden 

 

Övrigt naturskyddsområde 

 

Hälsa säkerhet och risk 
Teckenförklaring: 
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Radon 

 

Översvämning  

 

Skyfall 
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Skred, ras och erosion 

 

Förorenade områden och miljöfarligverksamhet 

 

Vattenskyddsområde 
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Prioriterad väg farligt gods 

 

Markavvattningsföretag 

 

Vattenskyddsområde 
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Kommunala planeringsunderlag 

FÖP Uddevalla 

 

FÖP Ljungskile 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Kartlager 

23 
 

VA verksamhetsområde 

 

Naturvärde, klassning 

 

Kulturmiljövårdsprogram 
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§ 9 Dnr: KS 2022/8 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 - Resurser för 
detaljplaneframdrift 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2022–2024 Budget 2022 att ge förvaltningen 
i uppdrag att utreda och redovisa vilka resurser som krävs för att korta ner 
detaljplanprocesserna från 8 år igenomsnittlig tid till en fjärdedel.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförandestudie med 10 andra kommuner som har högst 20 
månaders genomsnittlig tid för detaljplaner från planstart till antagen plan och gjort en 
genomlysning av de interna arbetsprocesserna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Presentation för kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-11-02 
 
Beslut skickas till 
veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/8
2022-01-10

 
Veronica Götzinger Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
 
Uppdrag i strategisk plan om resurser för detaljplaneframdrift 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2022–2024 Budget 2022 att ge förvaltningen 
i uppdrag att ta fram vilka resurser som krävs för att korta ner detaljplanprocesserna från 8 år 
genomsnittlig tid till en fjärdedel.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförandestudie med 10 andra kommuner som har haft 
högst 20 månaders genomsnittlig tid för detaljplaner från planstart till antagen plan. Utifrån 
den studien har ett antal åtgärdsförslag arbetats fram.  
 
I samband med budgetarbetet har förvaltningen sett över resursbehovet från 2023 för att 
kunna möta upp en hög ambitionsnivå vad gäller detaljplaneframdrift. Bedömningen är att  
3 900 tkr behövs för att hantera uppdraget. Resurserna är huvudsakligen tänkta att användas 
till personalförstärkningar för styrning och ledning, förbättrad projektorganisation och 
projektledning, markstrategiska frågor samt trafik. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2022-2024 Budget 2022 att förvaltningen får 
i uppdrag att ta fram vilka resurser som krävs för att korta ner detaljplanprocesserna från 8 år 
genomsnittlig tid till en fjärdedel.  
 
Förvaltningen har genomfört en jämförande studie med 10 andra kommuner som har haft 
högst 20 månaders genomsnittlig tid för detaljplaner från planstart till antagen plan. Resultatet 
av studien har presenterats för kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 november.  
 
Utifrån studien finns ett antal förslag på åtgärder för att åstadkomma en detaljplaneprocess 
som ökar framdriften och leder till bättre kvalitet och ökade möjligheter att planerna också 
genomförs och byggs ut. Huvuddelen av åtgärderna ligger inom förvaltningens 
ansvarsområde och behöver inte några politiska beslut för att realiseras. Det handlar bl.a. om 
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att förbättra interna processer och rutiner, utveckla sektorns projektorganisation, system för 
tidredovisning och fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande.  
 
Utifrån utredningen är den enskilda fråga som tydligast påverkar framdriften är graden av 
delegation i beslutssystemet. I Stenungsunds kommun är det kommunstyrelsen som beslutar 
om planstart, samråd och granskning medan alla detaljplaner antas genom beslut i 
kommunfullmäktige. I genomsnitt tar den sammanlagda tiden för en detaljplan att gå igenom 
alla beslutssteg 7-8 månader i kommunen. Det finns goda skäl till att en detaljplan som tas 
fram är väl förankrad och planprocessen innebär en avvägning mellan framdrift och 
förankring. Förvaltningen har inget förslag i den här frågan men gör bedömningen att det inte 
är möjligt att klara målsättningen om högst två års genomströmningstid för detaljplaner inom 
ramen för nuvarande system. 
 
I utredningen gör slutsatsen att en viktig åtgärd för att ha en hög framdrift i detaljplaner att ha 
en planportfölj som är anpassad efter de förutsättningar som finns i kommunen. I detta ingår 
att ta fram en plan för start av nya detaljplaner, något som också syftar till att ge bättre 
framförhållning och tydligare besked till de exploatörer som fått beslut om planbesked men 
ännu inte beslut om planstart.  
 
I budget för 2022 har Sektor samhällsbyggnad fått utökade resurser för att täcka upp 
befintliga behov inom sektorns ansvarsområden och som följer av lag eller beslut som 
kommunen har fattat, en höjning av anslaget för gatuunderhåll samt också för att öka 
ambitionsnivån vad gäller förbättrad framdrift i samhällsbyggnadsprocessen. Vidare har 
tillfälliga medel för 2022 tillförts för att arbeta av den befintliga planskulden.  
 
I budgetarbetet inför 2023 har förvaltningen arbetat med att identifiera de behov som finns 
och som påverkar framdriften i samhällsbyggnadsprocessen och detaljplaneverksamheten. 
Utifrån det arbetet framkommer behov av förstärkning inom styrning och ledning, något som 
också bekräftas av medarbetarundersökningens resultat där gruppen chefer kraftigt avviker 
mot genomsnittet i frågor om hög arbetsbelastning och stress. Förvaltningen kan också se ett 
behov av att ta ett helhetsgrepp inom projektverksamheten vilket påverkar såväl 
exploateringsprojekten där en detaljplan oftast är en länk i kedjan samt i våra 
investeringsprojekt, som kan handla om utbyggnad av en antagen detaljplan eller andra 
investeringar. Förvaltningen ser också en fortsatt hög belastning inom 
trafikplaneringsområdet och markstrategiska frågor. Sammantaget omfattar detta 3 900 tkr 
som huvudsakligen är tänkt att finansiera personalförstärkningar inom några utpekade 
områden.  
 
De behov som svarar mot uppdraget i Strategisk plan 2022-2024 är i sammanfattning 
följande: 

• Styrning och ledning 
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• Projektorganisation inklusive projektledningssystem 
• Projektledning tidiga skeden (detaljplanefasen) 
• Trafikplanering 
• Strategiska markfrågor 

 
En svårighet med att prognosticera framdriften i enskilda detaljplaner är mängden faktorer 
som påverkar detta och som helt eller i delar ligger utom kommunens kontroll. Vi kan se en 
utveckling över tid med ökad detaljreglering från staten och ökade krav på mer långtgående 
utredningar, något som våra jämförelsekommuner också konstaterar. Vidare är det stor 
skillnad mellan förutsättningarna till en snabb process i olika detaljplaner utifrån de specifika 
platsförhållanden som gäller och det som avses byggas i planen. Uppdraget i Strategisk plan 
handlar om genomströmningstider i genomsnitt och inte enskilda planer vilket är viktigt att 
poängtera. Enskilda planer kommer kunna ta både längre och kortare tid än målsättningen. 
Det som kan påverka genomsnittstiden är om andelen detaljplaner med komplicerade 
förutsättningar är hög.  
 
En central aspekt är också exploatörens ambitioner om framdrift i sina projekt. Det finns 
exempel på pågående detaljplaner som dragit ut på tiden till följd av att exploatören har pausat 
arbetet. Det kan bero på olika orsaker som exempelvis konjunkturläget eller nya strategiska 
beslut hos de berörda företagen. Detta kan kommunen inte påverka, men en pågående 
detaljplan tar resurser i anspråk som skulle kunna användas till annat. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förstärkningen ryms inte inom ram utan behöver beaktas i arbetet med Strategisk plan 2023-
2025; Budget 2023.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är en återrapportering på uppdrag och innehåller inte i sig något beslut som påverkar 
barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Ärendet har ingen juridisk konsekvens. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-17 
Presentation för kommunstyrelsens allmänna utskott 2021-11-02 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
veronica.götzinger@stenungsund.se 



Detaljplaner jämförande studie

Allmänna utskottet
211102



Bakgrund
• Enkäter har skickats till 10 kommuner som alla haft 

högst 20 månaders handläggningstid i genomsnitt 
under en serie av tre mätperioder (6 år)

• Data för urval är hämtat från SKR:s databas Kolada
• Kommunerna som deltagit är Degerfors, Fagersta, 

Hallstahammar, Lidköping, Nässjö, Skövde, Sollefteå, 
Trelleborg, Tyresö och Vara



Enkätfrågorna
• Frågorna som tagits fram belyser följande delar:
- Typ av detaljplaner
- Organisation och arbetssätt
- Personal
- Framgångsfaktorer
- Faktorer som försenar



Sammanfattande slutsats
• Det finns en del övergripande slutsatser att dra från 

enkätstudien vilket kommer redovisas i det här 
materialet

• För att få ytterligare information har vi kompletterat 
undersökningen med några djupintervjuer

• De kommuner vi träffat är Nässjö, Vara, Trelleborg och 
Tyresö



Resultat enkätstudien



Typ av detaljplaner
• Fördelningen mellan typ av detaljplan (bostäder, 

verksamheter, skola osv) ser liknande ut i 
jämförelsekommunerna och Stenungsund

• Förhållandet mellan nya detaljplaner och ändring av 
detaljplan har studerats, där andelen ändringar 
varierar mellan 20 – 40 procent av alla detaljplaner

• I Stenungsund är motsvarande siffra 15 procent 
(sedan 2016)

 



Typ av detaljplaner
• Även om fördelningen varierar är det tydligt att 

majoriteten av de planer som tas fram i kommunerna 
görs på kommunal mark som man har rådighet över

• I Stenungsund är motsvarande siffra 15 procent
• Antalet bostäder i planerna varierar kraftigt mellan 

kommunerna – det är svårt att dra några slutsatser
• Planberedskapen, dvs. antagna detaljplaner som inte 

är utbyggda, är förhållandevis hög i 
jämförelsekommunerna – men efterfrågan på mark är 
en viktig faktor



Organisation och arbetssätt
• Graden av delegation handlar om en avvägning 

mellan snabb process och demokratisk förankring
• Detta varierar en del mellan kommunerna i materialet 

men de allra flesta har mer långtgående delegation än 
Stenungsund

• Den sammanlagda tiden för ärendeprocess för en 
detaljplan i Stenungsund är ca 33,5 veckor eller ca 7,5 
månader. Detta blir längre om det kommer jul eller 
sommar emellan



Organisation och arbetssätt
• Generellt uppger kommunerna att de har bra rutiner 

för framtagande av interna planer, alltså på kommunal 
mark eller på beställning från en kommunal 
fastighetsfunktion

• Samtidigt anger en del att det finns oklarhet kring 
beställare, avtal m.m.

• De flesta kommuner bedömer att de har nödvändiga 
planeringsförutsättningar i form av styrande dokument 
och policies



Organisation och arbetssätt
• Endast en mindre del av kommunerna uppger att de 

arbetar med byggherredrivna detaljplaner
• De som gör det bedömer att det kan vara ett effektivt 

sätt under förutsättning att exploatören:
- Anlitar egna plankonsulter
- Har tidigare rutin på att driva planer
- Styrs av kommunen till att anlita företag som är vana att driva 

exploateringsprojekt

• Kommunerna anger också att det är viktigt med 
noggrann kvalitetssäkring vid framtagandet av 
exploateringsavtal



Organisation och arbetssätt
• Nackdelarna med att ha byggherredrivna detaljplaner 

anges vara:
- Kommunen tappar kontroll över processen
- Mer administration
- Mer granskande uppgifter

• I Stenungsund tillämpar vi byggherredrivna 
detaljplaner där förutsättningarna finns. Beslut om 
detta fattas av kommunstyrelsen i samband med 
planstart



Organisation och arbetssätt
• En knapp majoritet av kommunerna använder sig av 

plankonsulter i någon form men nivån varierar
• Det är vanligast vid tillfälliga toppar och vakanser
• Generellt anger kommunerna att de inte sparar så 

mycket tid på att anlita konsulter, bl.a. behöver relativt 
mycket tid gå till granskning

• Fördelarna uppges vara att man kan få in 
specialistkompetens, ”ögon utifrån” samt att man kan 
få en jämnare belastning på de egna planarkitekterna



Organisation och arbetssätt
• Nackdelarna med plankonsulter anses vara att det är 

tidskrävande med upphandling, att serva dem med 
underlag, kvalitetsgranska från kommunen samt att de 
ofta inte har lokalkännedom. Kommunen blir mindre 
insatt och tappar intern kunskap

• I Stenungsund använder vi plankonsulter på ett 
liknande sätt som kommunerna i enkäten



Personal
• Antalet invånare per planarkitekt varierar i spannet 

mellan 5 000 – 16 000 och Stenungsund befinner sig i 
den lägre nivån

• Flertalet av kommunerna har en låg omsättning av 
planarkitekter – endast en anger att den är hög

• Antalet år i yrket varierar också men är generellt 
ganska hög, de flesta ligger mellan 5 -10 år, för 
Stenungsund är det istället en av fem planarkitekter 
som har mer än 5 års erfarenhet av yrket



Personal
• Överlag svarar kommunerna att det finns nödvändiga 

resurser inom angränsande verksamheter, såsom 
trafik, mark och exploatering, VA, miljö m.m. 

• En del mindre kommuner skriver att det ibland kan 
saknas kompetenser inom specifika områden 
(sjukdom, vakans m.m.) vilket påverkar framdriften 
markant



Fritextsvar i urval - Framgångsfaktorer

”Att jag har delegation på processen från positivt 
planbesked till antagande”

”Vi har nära kontakt med berörda enheter inom 
kommunen”

”Liten kommun – korta vägar mellan förvaltningar”



Fritextsvar i urval - Framgångsfaktorer

”Vi startar inga projekt som vi inte ser går att genomföra 
och ser till att vi har de resurser som krävs innan 
uppstart”

”Vi har ett tydligt arbetssätt med exploatörer, vi vill ha 
tidig kontakt vilket innebär att när planbeskedet kommer 
in så är många frågor redan avklarade. Under hela 
planprocessen arbetar planarkitekten och 
exploateringsingenjören tillsammans vilket är en stor 
framgångsfaktor”



Fritextsvar i urval - Framgångsfaktorer

”En annan viktig faktor är det teamarbete som sker i våra 
planprocesser, såväl inom planavdelningen som med 
bygg, miljö, tekniskt kontor osv. Med uppsamlande 
startmöten lyfts frågor från respektive del av kommunens 
organisation tidigt i arbetet och kan därmed lösas tidigt i 
planprocessen, dvs. i de flesta fall redan innan samråd”



Fritextsvar i urval - Framgångsfaktorer
”Vi gör relativt få planer per handläggare. Det gör att vi kan med kort 
varsel lägga en veckas arbetstid på en plan. Det blir kortare ställtid för 
att växla mellan planer”

”Stabil arbetsstyrka, låg omsättning på planarkitekter”

”Tydliga översiktliga planer med strategier hur kommunen ska formas. 
Planprioriteringslista så vi jobbar med rätt saker. Checklistor och 
tidplaner för att säkra handläggning och få ett bra flöde av ärenden”



Fritextsvar i urval – Faktorer som försenar

”Att vi behöver göra fler utredningar än vi trott från början”

”Om en exploatör inte har en tydlig bild på önskad 
byggnation inför samrådsskedet”

”Anser att vi arbetar effektivt gällande hanteringen av 
detaljplaner. Det som jag upplevt de senaste åren är att 
kontakten/dialoger med statliga myndigheter, Trafikverket 
och Länsstyrelsen har blivit sämre”



Fritextsvar i urval – Faktorer som försenar

”Vi har inget direkt i organisationen som vi ser är 
fördröjande faktorer. Det vi upplever förlänga 
planprocessen är alla de faktiska förhållanden som, helt 
korrekt, måste utredas i planarbetet. Det är dock en 
oroande trend de senaste 15-20 åren att mängden frågor 
att utreda på djupet tenderar att konstant bli fler”

”När det gasas och bromsas så leder det till merarbete och 
mer tid”



Fritextsvar i urval – Faktorer som försenar

”Oerfaren personal både hos oss och på berörda 
förvaltningar”

”Specialistkompetens saknas ibland. Projektering och 
dagvatten två exempel”

”Vi har på senare tid insett att vi ibland är för snabba i 
processen vilket leder till problem i genomförandet. Handlar 
främst om att projektering/utredning inte gjorts tillräckligt 
bra, p.g.a. tidspress och resursbrist”



Sammanfattning av djupintervjuer



Nässjö
• Ca 31 500 invånare
• Planerar nästan bara på egen mark och markanvisar normalt 

sett efter antagen detaljplan
• Har egen kapacitet att göra projektering mellan samråd och 

granskning
• Gör det mesta i egen regi både planarbete och utbyggnad
• Får inte mycket förfrågningar från privata markägare om att 

starta upp planer
• Mycket få överklagade planer



Nässjö
• Har ingen lång plankö och inte något större marknadstryck
• Inte så många detaljplaner med hög komplexitet men 

konstaterar att kraven generellt ökar från staten
• Delegation till förvaltningen att skicka på granskning och till 

nämnden att anta detaljplaner (standardförfarande)
• Har synkade resurser mellan plan och övriga förvaltningar 
• Haft vikande befolkningsutveckling som sen stabiliserats och 

nu ökar, ger svårigheter och utmaningar att ställa om mot en 
växande kommun



Vara
• Ca 16 000 invånare
• Trycker mycket på att det viktiga är inte tiden från planstart till 

antagande utan från idé till inflyttning, planprocessen är bara en del 
av detta

• Är snabba på att ta fram detaljplaner men det händer att de hamnar 
i diskussioner och problem med byggherrar efter antagen plan pga 
oklarheter som inte retts ut

• Väldigt få detaljplaner som överklagas försöker ha mycket dialog i 
processen

• Har börjat med att testa att ta fram projekteringshandlingar under 
planprocessen med positivt utfall

• Angelägna om att inte hoppa över utredningar



Vara
• Är en liten kommun med nära till varandra – samma personer 

som återkommande deltar i planarbetet
• Har ungefär 3-5 detaljplaner per handläggare
• Har också noterat ett stigande problem med jordbruksmark – 

LST ställer krav på en särskild utredning i ett område som är 
utpekad i ÖP och som är nästan helt utbyggt

• Beslut om planbesked och planstart samtidigt och hög grad 
av antagna planer i nämnden

• Jobbar aktivt med tidplaner och räknar bakåt för att ta fram 
deadlines för underlag m.m.



Trelleborg
• Ca 46 000 invånare
• Högt exploateringstryck med stora 

infrastruktursatsningar och även bostadsbyggande
• Har utvecklat samarbetet mellan MEX, plan och 

tekniska verksamheten mycket det senaste decenniet
• Planavdelningen har vuxit mycket sedan 2013 – i viss 

utsträckning har inte andra avdelningar hunnit med
• Har fått fler komplexa detaljplaner och märker att de 

tar längre tid



Trelleborg
• Har ett poängsystem för planbesked som ger en rankinglista vilket 

utgör grunden för en planpriolista som beslutas i nämnden två 
gånger per år

• Jobbar för närvarande med ca 25 detaljplaner parallellt
• I större planer samarbetar alltid två planarkitekter
• Definierar tidplan, behov av personella resurser m.m. på tidiga 

startmöten
• Mer långtgående delegation – samlad ställtid är normalt 5 månader 

vilket inkluderar utställningstid för samråd och granskning
• Väl utvecklade rutiner



Tyresö
• Ca 49 000 invånare
• Växande kommun med högt exploateringstryck som mångfaldigats 

senaste decenniet
• Förvaltningen har vuxit med en faktor fyra på 8 år och man har 

också gått igenom en större omorganisering
• Viss växtvärk – både i förvaltningen och synen på exploatering i 

samhället
• Jobbar mycket med dialog redan vid uppstart av en plan men får 

många överklagade planer ändå
• Försöker identifiera processer som kan jobbas med under 

vänteperioder



Tyresö
• Trycker mycket på att tiden mellan idé och färdigt byggprojekt är det 

viktiga – detaljplanen är ett steg på vägen
• Fokus på genomförbarhet har lett till hög grad av projektering i 

planskedet – krav på bygglovsnivå i många fall
• Jobbar också systematiskt med förstudier innan projekt startas
• Har som målsättning att ingen ska skicka in ett planbesked utan att 

ha pratat med kommunen först
• Ser en utveckling mot längre processtider och betydligt mer och fler 

komplicerade projekt
• Försöker hålla samrådet ganska generellt och kompletterar med 

utredningar m.m. inför granskning



Förslag till åtgärder



Analys Stenungsund
• Styrdokument och rutiner
• Obalans i resurser
• Otillräcklig struktur
• Nya projekt startat utan att gamla avslutats
• Flera stora och komplicerade detaljplaner parallellt
• Mindre andel planer på egen mark
• Ledtid politisk ärendeprocess
• Personalomsättning och erfarenhet



Andra faktorer som påverkar 
framdrift
• Ökad detaljreglering från staten
• Specifika platsförhållanden
• Exploatörens ambitioner om framdrift
• Lagen om offentlig upphandling
• Konjunkturläge



Andra uppdrag/uppgifter
• Beslut i kommunstyrelsen; initiativärenden, skrivelser 

m.m.
- Avlasta utfarten Strandnorum/Lv 160
- Utreda ställplatser för husbilar
- Redovisa markförfrågningar kvartalsvis till KS
- Sammanställning av all kommunal mark

• Strategisk planering
• Planbesked
• Bygglov och förhandsbesked
• Omvärldsbevakning



Förslag till åtgärder
1. Se över delegering i systemet
• Från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen – beslut om antagande av 

planer som inte är av strategisk karaktär
• Från kommunstyrelsen till allmänna utskottet/sektorchef/verksamhetschef – 

beslut om planstart och/eller planprioritering
• Från kommunstyrelsen till sektorchef/verksamhetschef – beslut om 

granskning där inga stora justeringar gjorts sedan samråd



Förslag till åtgärder
2. Aktivt arbete med attraktiv arbetsgivare
• Arbeta för att minska personalomsättning bland berörda medarbetare i 

planprocessen. Till detta hör lönestruktur, arbetsbelastning, delaktighet, 
möjlighet till distansarbete m.m.



Förslag till åtgärder
3. Utveckla struktur och system för styrning och ledning
• Samordning mellan den nya fastighetsfunktionen och samhällsbyggnad
• Projektstyrningssystem
• Förstudier
• Intern process för kvalitetssäkring
• Tidredovisning
• Uppdatera rutiner och styrdokument 
• Slå fast tidplan vid planstart utifrån en målsättning om tid för antagande



Förslag till åtgärder
4. Anpassad planportfölj
• Nystart av planer som relateras till befintlig kapacitet
• Översiktsplanens genomslag för beredning av planbesked
• Återkommande genomgång på Allmänna utskottet av planpriolistan
• Återkommande planeringsbeslut i kommunstyrelsen av detaljplaner som ska 

starta kommande år – aktualisera planpriolistan



Förslag till åtgärder
5. Fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande
• Delta i GR:s arbete med ”Göteborgsbenchen” för erfarenhetsutbyte om 

framdrift av detaljplaner nedbrutit på de olika faserna i planprocessen
• Följa SKR:s arbete med jämförande studie om detaljplaneverksamheten i 

kommuner



Jämförelser inom GR



Förslag till åtgärder
6. Kontinuerligt följa utvecklingen
• Avvikelserapportering via projektstyrgrupp i förvaltningen och till ALM
• Löpande följa utvecklingen genom att mäta milstolpar i planprocessen



Förslag till åtgärder
7. Att studera vidare
• Öka graden av projektering eller liknande under planprocessen
• Vidareutveckla organisation och ledningsstruktur
• Poängstruktur för planprioritering
• Välja ut projekt att följa upp utifrån fastslagen tidplan i lärande syfte – vilka 

moment är det som tar tid i vår egen kontext?



Pågående eller genomförda initiativ
• Organisationsförändring med en samlad 

exploateringsverksamhet där planarkitekt och MEX-
ingenjör samverkar i tidiga skeden och genom hela 
processen

• Genomfört möjligheten till byggherredrivna detaljplaner
• Förstärkta resurser till Sektor samhällsbyggnad inom 

områden som påverkar framdriften i våra detaljplaner 
såsom trafik, miljö- och natur, mark- och exploatering 
m.m.



Pågående eller genomförda initiativ
• Projektstyrning med styrgrupp, tidredovisning och en 

riktad kompetensutvecklingsinsats hösten 2021
• Återkommande avvikelserapportering till ALM
• Kontinuerligt arbete med digitalisering och krav på 

digitala detaljplaner
• Ny taxa för detaljplaner som innebär en långsiktigt 

hållbar finansiering av verksamheten
• Strategiskt påverkansarbete





 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 11 Dnr: KS 2021/988 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 3:19 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för ansökan om att ta fram en 
ny detaljplan för fastigheten Kyrkenorum 3:19. Exploateringsgraden behöver under 
planarbetet studeras. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2023 med ett beräknat antagande tidigast 2025. Det kan eventuellt bli 
möjligt med tidigare planstart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 3:19 inkom oktober 2021. Fastigheten 
är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
flerbostadshus och enfamiljshus. Sökande önskar att bygga cirka 255 nya bostäder. 
Bostäderna ska fördelas på 13 flerbostadshus i fem våningar samt 23 friliggande enfamiljshus 
i två våningar. I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte 
utpekat för någon förändrad markanvändning men området angränsar däremot till pågående 
detaljplanearbeten på Norra Hallerna och Norums kyrka och begravningsplats. Även 
detaljplanearbetet för Centrala och Södra Hallerna ligger i närområdet.  
 
Ansökan om planbesked föreslås beviljas eftersom den föreslagna exploateringen ligger i ett 
centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service. I planarbetet behöver den föreslagna 
tätheten utredas och anpassas till platsens förutsättningar så att faktorer som till exempel 
dagvattenhantering, grönstruktur och tillgänglighet tillgodoses. Vidare behöver en 
trafiklösning som inte skadar Hallernavägens karaktär med dess mycket höga sociala och 
kulturella värden ordnas, samt vidare utredningar gällande markägoförhållanden, arkeologi, 
kapacitet på VA-nätet och anslutning till fjärrvärmenätet. Förslaget innebär att mark med 
annan ägare än den aktuella fastigheten Kyrkenorum 3:19 behöver tas i anspråk vilket 
behöver utredas ytterligare. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

Kyrkenorum 3:19 behöver också studeras i ett helhetsperspektiv och arbetet behöver 
samordnas med de kringliggande planarbetena Norra Hallerna, Södra och Centrala Hallerna 
samt arbetet med Norums kyrka och begravningsplats.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ansökan om planbesked med tillhörande illustrationer 2021-10-27  
Komplettering av ansökan med solljusstudier 2021-12-13 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår allmänna utskottet att besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
med förändringen att planstart beräknas kunna ges tidigast 2023 och beräknat antagande ska 
ske tidigast 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  

marita.hjelm@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/988
2022-01-14

 
Torun Hultén Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Ansökan om planbesked för Kyrkenorum 3:19 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja begäran om planbesked för ansökan om att ta fram en 
ny detaljplan för fastigheten Kyrkenorum 3:19. Exploateringsgraden behöver under 
planarbetet studeras. 

Planen läggs till kommunens lista med positiva planbesked i väntan på planstart. Om 
detaljplanerna hanteras efter turordning med nuvarande förutsättningar beräknas planstart 
kunna ges tidigast 2027 med ett beräknat antagande tidigast 2029. Det kan eventuellt bli 
möjligt med tidigare planstart.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om planbesked för fastighet Kyrkenorum 3:19 inkom oktober 2021. Fastigheten 
är idag inte planlagd. Syftet med ansökan är att pröva möjligheterna att uppföra 
flerbostadshus och enfamiljshus. Sökande önskar att bygga cirka 255 nya bostäder. 
Bostäderna ska fördelas på 13 flerbostadshus i fem våningar samt 23 friliggande enfamiljshus 
i två våningar. I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte 
utpekat för någon förändrad markanvändning men området angränsar däremot till pågående 
detaljplanearbeten på Norra Hallerna och Norums kyrka och begravningsplats. Även 
detaljplanearbetet för Centrala och Södra Hallerna ligger i närområdet.  
 
Ansökan om planbesked föreslås beviljas eftersom den föreslagna exploateringen ligger i ett 
centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service. I planarbetet behöver den föreslagna 
tätheten utredas och anpassas till platsens förutsättningar så att faktorer som till exempel 
dagvattenhantering, grönstruktur och tillgänglighet tillgodoses. Vidare behöver en 
trafiklösning som inte skadar Hallernavägens karaktär med dess mycket höga sociala och 
kulturella värden ordnas, samt vidare utredningar gällande markägoförhållanden, arkeologi, 
kapacitet på VA-nätet och anslutning till fjärrvärmenätet. Förslaget innebär att mark med 
annan ägare än den aktuella fastigheten Kyrkenorum 3:19 behöver tas i anspråk vilket 
behöver utredas ytterligare. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/988
2022-01-14

Kyrkenorum 3:19 behöver också studeras i ett helhetsperspektiv och arbetet behöver 
samordnas med de kringliggande planarbetena Norra Hallerna, Södra och Centrala Hallerna 
samt arbetet med Norums kyrka och begravningsplats.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Ansökan 
I oktober 2021 inkom en ansökan om planbesked för att ta fram en detaljplan för fastigheten 
Kyrkenorum 3:19. Sökande har ambitionen att möjliggöra för omkring 255 nya bostäder i 
varierade boendeformer och ägandeformer. Förslaget är att uppföra tre lamellhus om 5 
våningar inklusive parkering med cirka 72 lägenheter, 10 punkthus om 5 våningar inklusive 
parkering med cirka 160 lägenheter samt cirka 23 enfamiljshus om 2 våningar. Lamellhusen 
föreslås placeras längs med Ucklumsvägen för att skärma av från trafikbuller, punkthusen 
planeras i norr och syd och villorna planeras längs med vägarna inom området. Materialvalet 
för bebyggelsen föreslås vara trä och på så sätt bidra till en mer klimatsmart och hållbar 
exploatering. Trafik till och från området föreslås ske via Hallernavägen med utfart mot 
Ucklumsvägen. 
 
Det aktuella området är beläget i centrala Stenungsunds kommun på Hallerna och avgränsas 
av Ucklumsvägen (länsväg 649) i norr och Hallernavägen i öst. Kyrkenorum 3:19 har en areal 
på cirka 3700 kvadratmeter som förutom den villa som idag står på fastigheten utgörs av 
naturmark. Hallernavägen som går längsmed fastighetens södra ände är en äldre grusväg med 
mycket höga sociala och kulturella värden (vilka framhävs i den vardagslivskartläggning som 
gjordes i planprogrammet för Norra Hallerna 2015).  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/988
2022-01-14

 
Kartutsnitt över området för planansökan (markerat i rött).  
 
 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är det aktuella området inte utpekat för någon 
förändrad markanvändning men området angränsar däremot till pågående detaljplanearbeten 
på Norra Hallerna och Norums kyrka och begravningsplats. Även detaljplanearbetet för 
Centrala och Södra Hallerna ligger i närområdet. Fastigheten omfattas idag inte av någon 
detaljplan.  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/988
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Kyrkenorum 
3:19

 
Gällande översiktsplan och redovisning av markanvändning. Området Kyrkenorum 3:19 är 
inte utpekat för förändrad markanvändning.  
 

 
Pågående detaljplaner i närområdet (markerade i gult) samt område för Kyrkenorum 3:19 
(markerat i grått). 
 
Grund till förslag till beslut 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/988
2022-01-14

Platsen som föreslås i planansökan bedöms positiv ur flera aspekter, med gångavstånd till 
förskola och skola, närhet till kollektivtrafik och det centrala läget. Att bygga bostäder i olika 
boendeformer och ägandeförhållanden hade kunnat bidra till en mer blandad bebyggelse i 
området. Förslaget om att bygga i trä skulle också kunna ge miljömässiga fördelar samt bidra 
till en vacker miljö i samklang med den omgivande naturen. Analysen av planansökan har lett 
fram till ett antal frågor som särskilt behöver utredas och prövas i detaljplanearbetet: 
 

• Fornlämningar. Det finns en fornlämning i det södra hörnet av fastigheten som inte är 
utredd. Arkeologisk undersökning behöver göras.  
 

• Trafik. I planansökan föreslås bostäderna ansluts till Hallernavägen och sedan ut till 
Ucklumsvägen. Förslaget innebär att mark med annan ägare än den aktuella 
fastigheten Kyrkenorum 3:19 behöver tas i anspråk vilket behöver utredas ytterligare. 
Antalet utfarter till Hallernavägen och Ucklumsvägen behöver studeras samt hur 
Hallernavägens karaktär med dess mycket höga sociala och kulturella värden kan 
bibehållas, stärkas och inte skadas. (Värdena framhävs i den vardagslivskartläggning 
som gjordes i planprogrammet för Norra Hallerna 2015). 
 

• Grönstruktur. I grönstrukturplanen föreslås ingen utveckling av grönstrukturen på 
Kyrkenorum 3:19 men frågor kring hur grönstrukturen i Hallernaområdet kan 
bibehållas och utvecklas behöver finnas med i planarbetet för att integrera bra 
lösningar och kunna koppla samman gröna stråk.    

 
• Buller. Området är utsatt av buller från Ucklumsvägen vilket behöver utredas.  

 
• Täthet/exploateringsgrad. Planansökan visar på en mycket tät bebyggelsestruktur. Med 

den branta lutningen på fastigheten samt att området ligger i norrsluttning behöver den 
föreslagna tätheten analyseras och anpassas för att kunna tillgodose goda 
dagsljusförhållanden för bostäderna, säkerställa att dagvatten och skyfall kan hanteras 
inom planområdet samt att gällande tillgänglighetskrav uppnås.  
 

• VA, dagvatten och skyfall. Kapaciteten på VA-nätet, som idag är begränsad, behöver 
utredas. Även hanteringen av dagvatten och skyfall behöver studeras så att dessa kan 
hanteras inom planområdet.  
 

• Solljus. Solljusstudier behöver genomföras för olika alternativ av bebyggelsestruktur 
för att säkerställa goda dagsljusförhållanden för bostäderna och vistelseytorna.  
 

• Skred. Delar av området är utsatt för skredrisk. Stabilitetsförhållandena behöver 
utredas.  
 

• Fjärrvärme. Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet vilket behöver analyseras i 
kommande arbete.  
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• Tillgänglighet. Tillgänglighetskrav för drift, personer med funktionsnedsättning, 
räddningstjänst och för de boende måste uppnås och behöver analyseras i kombination 
med bebyggelsestruktur och täthet. 

 
Slutligen behöver planarbetet för Kyrkenorum 3:19 studeras ur ett helhetsperspektiv och 
arbetet behöver samordnas med de kringliggande planarbetena Norra Hallerna, Södra och 
Centrala Hallerna samt arbetet med Norums kyrka och begravningsplats för att skapa en 
hållbar samhällsutveckling sett ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för planarbetet kommer regleras i plankostnadsavtal. Plankostnadsavtal ska tecknas 
innan planarbete kan startas.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Fler bostäder i området kan bidra till en befolkningstillväxt och att fler barn och ungdomar 
flyttar in i området. Det hade i sin tur bland annat ökat efterfrågan på förskole- och 
skolplatser, kollektivtrafiktransporter och rekreativa miljöer. Närhet till skola och förskola 
finns samt en säker övergång över Ucklumsvägen. Barnens perspektiv ska finnas med i 
planprocessen.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Ansökan om planbesked med tillhörande illustrationer 2021-10-27  
Komplettering av ansökan med solljusstudier 2021-12-13 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se  

marita.hjelm@stenungsund.se 
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Ansökan om planbesked

Kyrkenorum 3:19
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Möjlig etappindelning

Etapp 1

Etapp mittenFramtida etapp väst

ETAPPUTBYGGNAD

Etappindelning
Området behöver byggas ut och detaljplaneras i etapper. En första 
etapp (etapp 1) föreslås bestå av fortsättningen av Kobergsvägen samt 
vägförgreningarna åt väster och öster samt marken i anslutning till dessa. 

En mer exakt etapputformas får studeras vid planstart utifrån 
fastighetsrättsliga frågor, genomförandefrågor som utbyggnad av gator,
ledningar och inte minst utifrån avrinning och omhändertagande av
dagvatten. Planområdet kan även justeras under arbetets gång.

En andra detaljplaneetapp kan förslagvis bestå av de delar i öst som inte 
inrymde i etapp 1. Vidare kan en etapp, bestående av kompletterade 
bebyggelse längs Hallernavägen, i mitten av programområdet påbörjas. Här är 
det extra viktigt att en övergripande utredning av VA-utbyggnaden av Hallerna 
är färdig, då det bland annat inte finns ledningar i dess direkta närhet. 

I en framtid får det tas ställning till om det anses lämpligt att bebygga ängarna 
i ”etapp väst”. Här måste naturvärden och eventuell pågående hävd vägas 
mot behovet av mark för bostäder. Vid en eventuell detaljplaneläggning får 
möjligheten studeras att spara vissa natruvärden och brynmiljön samt ta 
hänsyn till landskapsbilden.

Etapp öst

B10

B10

V10

V10

Riksintresse industri

Kyrka

Sevärdhet

Planerad järnvägsstation

Utökning vägmot

STENUNGSUND
& STENUNGSÖN

Järnvägsstation

Badplats

SmåbåtshamnSkola

Strandskydd 

Centrumutveckling

Utbyggnadsområde
verksamhet

Utbyggnadsområde blandad 
bebyggelse
Utredningsområde blandad 
bebyggelse 

Utbyggnad dubbelspår

Bibehållen mark- och vatten-
användning

Förändrad mark- och vatten-
användning

Teckenförklaring

Skog/Öppen mark
Vatten

Blandad bebyggelse/
Verksamhet

Väg

Järnväg

Kommungräns

Idrottsområde

Bostäder 10 - 20 år

Bostäder 1 - 10 år

Verksamheter 10 - 20 år

Verksamheter 1 - 10 år

A C E
B D
F G

Skyddszon 1

Störningszon
Skyddszon 2

Riksintresse farled

Skyddszon farled 200 meter

Riksintresse sjöfart ankarplatser

Skala: 1:20 000 (A3)
1 cm = 200 meter

ANTAGANDEHANDLING

Översiktsplan för 
Stenungsunds kommun
2020

2020-12-17

V7
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B14
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0 250 500125 MetersI ÖP är det inget särskilt markerat 
på marken (en del av den kan 
vara närreakreationsområde).

GC-väg under Ucklumsvägen i 
anslutning till området

Angränsande bostadsområde Lokal faunaI det angränsande området 
i väst, Norra Hallarna, sker 

detaljplanearbete för bostäder.

Ucklumsvägen från 
Stenungsund centrum

Lokal fauna
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SITUATION

Fastighet och läge
Fastigheten Kyrkenorum 3:19 är belägen 3,5 kvm söder om centrala Stenung-
sund, omedelbart söder om Ucklumsvägen och precis väster om Norum kyrka.
Här finns goda kommunikationer med busshållplats vi Norum kyrka och både 
gång- och cykelstråk i nära anslutning. Med lite drygt 10 minuters bussresa 
från hållplatsen nås Stenungsund station och 45 minuters tågresa därifrån nås 
Centralstationen i Göteborg. Ucklumsvägen innebär närhet till Stenungsund 
och till Göteborg via E6.

Angränsande villaområden finns norr om Ucklumsvägen och söder om Hal-
lernavägen. Väster om fastigheten ligger Norra Hallarna där 400 bostäder 
planeras. 

Omgivning

K Y R K A

F Ö R S KO L A

S KO L A

B U S S P E N D L I N G : 

S T E N U N G S U N D 10 M I N

S T E N U N G S U N D C E N T R U M

FA S T I G H E T S G R Ä N S .

K Y R K E N O R U M 3 : 1 9

A D R ES S .

K Y R K E N O R U M 10 1 , 

4 4 4 9 1  S T E N U N G S U N D 

Kåkenäs Spekeröd

Stenungsön



Vi brinner för att skapa boendemiljöer med själ och hjärta – 
miljöer som förmedlar känslan av det omsorgsfulla och långsiktiga.
För att gå från vision till verklighet krävs förmåga och kunskaper att 
se både till helhet och delar, både till mjuka och hårda värden. 

Dessutom krävs en tydlig idé som håller från vision till färdigt 
projekt, inflyttning och långsiktigt boende. GBJ Byggs koncept 
WOOD MOOD bygger på ett antal kärnvärden som vi tar med oss 
från projekt till projekt.

För fastigheten Kyrkenorum 3:19 innebär detta bland annat att:

Vår idé

Det finns inbjudande och 
trygga stråk mellan hus och 
omgivningar, mötesplatser 

såsom lekplatser och utegym i 
terrängen.

Terrängformationerna styr 
strukturen. Naturen integreras 
i den byggda miljön med mjuka 
övergångar mellan orörd natur 

och byggd miljö. 

Samklang med natur och 
omgivning

Vi låter platsens ursprungliga 
karaktär och lokal tradition slå 
an tonen i det vi bygger och 

utvecklar.

Omsorgsfull formgivning

Gestaltning som ger identitet, 
skönhet och harmoni håller 

över tid. Här är de naturliga och 
återvinningsbara materialen en 

viktig del.

Långsiktighet och hållbarhet

Med materialval, metoder och 
lösningar som värnar om både 
människa och planet uppma-

nas de boende att leva klimats-
mart.

Grönskande kvaliteter

Ett kvarter där det bygda, 
ordnade och vilda turas 

om att forma en varierande 
rumslighet för platsen.

Trä har en bärande roll i 
konceptet och görs till ett tydligt 
återkommande inslag i området. 

Materialet förmedlar mänsklig 
värme och en relation till naturen 

samtidigt som det är cirkulärt.

Vi tar med naturen in i rummet 
och rummen ut i naturen. Här 
hålls utblickar hålls fria och 

kvaliteterna i att hänföras av 
natur och utsikt tillvaratas för 
såväl boende som besökare.

Takterrass förlänger bostaden 
utanför lägenhetens väggar för 

ökad social samvaro, interaktion 
och gemenskap i området. Fler 

ögon mot gatan skapar en känsla 
av trygghet.

En flora av lösningar gör det 
enkelt att leva hållbart. Gäller allt 
från energi, ekosystemtjänster, 

återbruk och materialval. 
Givetvis är området planerat för 
bästa möjliga klimatanpassning.

Formspråket har en skandinavisk 
prägel med tydliga estetiska 

kvaliteter samtidigt som 
arkitekturen följer nivåkurvorna 

och tillvaratar platsens 
ursprungliga karaktär.
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Haga by av Kaminsky Arkitektur - ordnat och organsikt i samspel

Villa Bondö av Kaminsky Arkitektur - arkitektur som svarar till platsens 
topografi

Kvarter Geologen av GBJ Bygg klädd i spån - ett miljövänligt fasadmaterial

Tyftet - Dubbelhus av Kaminsky Arkitektur i samklang med naturen

Radhus av GBJ Bygg med naturliga material som sätter karaktär

Öijared Hotell av Kaminsky Arkitektur - repektfullt insmugen i 
naturmiljö med material och dova kulörer från skogens palett

Hållbar arkitektur med 
konstnärlig dimension
Här vill vi erbjuda boendemiljöer 
som karaktäriseras av natur, hållbar 
träarkitektur och modernt skandinaviskt 
formspråk i en härligt inbjudande 
kombination.

KYRKENORUM 3:19 4
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REFERENSPROJEKT AV GBJ BYGG OCH K AMINSKY ARKITEKTUR



Ucklumsvägen

Hallarnavägen
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FÖRSLAG

Hus och typografi
Vårt mål är att attrahera flera olika målgrupper. Här ska det vara enkelt och 
lockande både att flytta till området och att bo länge. Detta innebär att vi 
behöver flera olika typologier, samt en variation i skala och formspråk.

Flerbostadshus planeras i de yttre delarna i norr respektive söder, medan 
småhusbebyggelse dominerar de inre delarna av området.

Parkering
Med de goda förbindelser området redan har, både kommunalt och via 
cykel, ser vi i likhet med andra detaljplaner i området att parkeringsbehov 
kommer att vara runt 1 bil per bostad. Det i samband med planerade 
bilpoler för de boende i området. 

Parkering för småhus planeras i anslutning till husen medan 
flerbostadshus har dels parkeringsgarage under huskroppen och 
parkering jämte husen.

Vid ett eventuellt ökad behov finns möjlighet att tilgodose det med 
markparkering.

Varierad bebygelse med olika ägandeformer attraherar olika sociala och åldersgrupper.

Gångväg

Cykelväg

Busslinje, Gata

Mindre bilväg

Huvudbilväg

Stadsdelen integreras med omgivningen

Flerbostadshus

Småhus

Vårt förslag
Ett område med påtagligt fokus på natur och långsiktiga 
kvaliteter för både människa och planet.

Anslutning och vägar
Området ansluter till omgivningen via Ucklumsvägen och Hallernaleden. Cykel- 
och gångvägar ansluter via GC-tunnel till Ucklumsvägen. Inne i området följer 
vägarna topografin samtidigt som hänsyn tas till dagvatten och tillgänglighet. 
Att uppnå massabalanser och minimera onödiga transporter är en viktig 
hållbarhetsaspekt.

Genom området följer vägarna terrängens topografi och tar hänsyn till 
dagvattenhantering. Markarbete i form av jordvallar och nedgrävning planeras 
för att garantera ankomst av fordon såsom räddningstjänsten och sopbil. 
Cykel och gångvägar ansluter via GC-tunneln till Ucklumsvägen och vidare till 
Stenungsund.



Byggnadstyper
 Lamellhus
Antal:  3
Bostäder 72
Våningar 5 (inkl. parkering)
Parkering 72
BTA Totalt 6900 m2

  varav  1380 m2 mörk BT

Parkering löses genom parkeringsgarage under byggnadsvolymen.

Punkthus
Antal:  10
Bostäder 160
Våningar 5 (inkl. parkering)
Parkering 160
BTA Totalt 21 150 m2

  varav  4230 m2 mörk BTA 

Parkering löses genom parkeringsgarage under byggnadsvolymen
och med närliggande gatuparkering.

Småhus
Bostäder 23 
Våningar 2  
Parkering 23 
BTA Totalt 4600 m2 

Parkering löses med gatuparkering. 

Summering
Bostäder: 255
BTA:  32650 m2 

N

KYRKENORUM 3:19 6

27⁄10⁄21 | ANSÖK AN OM PLANBESKED | BOSTÄDER | KYRKENORUM 3:19   |   STENUNGSUND | A3

SEKTION 1 :500

Vändplats

Markutjämning

Markutjämning
Högsta längdsluttning 8%

2. Högsta längdsluttning

1. Vändplats



N
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TYPOLOGISKT DIAGRAM

Punkthus

Småhus 

Lamellhus



Ucklumsvägen

N

Ny väg

Ny väg

Ny väg

Ny väg

Ny väg

Ny väg

Ha
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Hallarnavägen
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SITUATIONSPLAN 1 :1000

Förklaringar
1. Vägarna anpassas till platsens 

naturliga förhållanden med minskad 
mängd markarbete i åtanke.

2. Större lamellhus skärmar av 
buller och ramar in området från 
Ucklumsvägen.

3. Varierande typologier möjliggör 
större demografisk mångfald.

4. Huskropparna är varsamt placerade 
i förskjutning för att skapa så goda 
siktlinjer och utsikt som möjligt.

1.

4.

2.

2.

3.

2.



GBJ BYGG 

GBJ Construction AB, org. nr. 556938-7318 
(Moderbolag: GBJ Bostadsutveckling, org.nr. 556974-6729) 
Hemsida: www.gbjbygg.se

Adress:  
GBJ Bostadsutveckling AB 
Uddaredsvägen 24  
448 36 FLODA

Kontaktperson: Johan Wiman 
Epost: johan.wiman@gbjbygg.se 
Telefon: 0709-28 82 62

GBJ Bostadsutveckling

Från att ha börjat som ett litet familjeföretag i Växjö för över 70 år sedan, är 
vi idag ett modernt byggbolag med drygt 200 anställda och kontor på fem 
orter. Vi genomför egna bostadsprojekt, däribland en rad landmärken som 
uppmärksammats för sin design och miljövänliga konstruktion.

GBJ Bygg har funnits sedan 1945. Vi förvaltar vår stolta tradition med 
moderna resurser för att leva upp till våra uppdragsgivares förväntningar 
och våra egna högt ställda krav. Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade 
och värnar om vår personal som jobbar under schyssta villkor.

GBJ Bostadsutveckling utvecklar bostäder i hela södra Sverige och är ett 
eget bolag inom GBJ-koncernen som utvecklar bostäder från markförvärv 
och idé till nyckelfärdig lägenhet. Det handlar om både bostadsrätter och 
hyresrätter, och om såväl större flerfamiljshus som mindre kedje- och 
radhus. I vissa fall äger och förvaltar vi även hyresrätter vi byggt.

Vi utvecklar även samhällsfastigheter såsom förskolor och äldreboenden. 
Inom företagen finns en värdefull kunskapsbank när vi utvecklar våra 
bostadsprojekt - företaget har tillgång till kompetenser inom såväl 
projektutveckling, byggproduktion, bostadsförsäljning, förvaltning och 
eftermarknad.

Ekonomi

GBJ-koncernen omsätter för närvarande cirka 1,9 miljarder kronor och har 
en hög soliditet och en stark finansiell ställning, vilket gör oss till en trygg 
och långsiktig projektpartner. GBJ Bygg kännetecknas av ett kreativt, 
nyfiket och snabbfotat arbetssätt, vilket bland annat resulterat i att vi 
under flera år varit en av Sveriges främsta byggare inom massivträ - detta 
långt innan massivträ blev så uppmärksammat som det är idag.

Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete inom kvalitet, hållbarhet och 
arbetsmiljö. Vi är diplomerade enligt Povel som är ett för byggbranschen 
anpassat ledningssystem som följer riktlinjerna i ISO 9001, ISO 14001 och 
OHSAS 18001.

Massivträ - vår hjärtefråga

Med massiv trästomme kan vi verkligen göra skillnad för miljön. Det 
lättar på vårt ekologiska fotavtryck i flera väsentliga avseenden jämfört 
med traditionell betongstomme (som vanligen används vid byggnation 
av flerbostadshus). Med våra massivträprojekt i bland annat Växjö och 
Jönköping har det svenska bostadsbyggandet i trä tagit ett stort steg framåt. 
Vi har under de senaste åren utvecklat och byggt både bostäder, LSS-
boenden och förskolor i massiv trä.

KYRKENORUM 3:19 9
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PRESENTATION GBJ BYGG



Kaminsky Arkitektur  
består av 55 medarbetare  
med kontor i Stockholm  
och Göteborg. 

Tillsammans skapar vi hållbar arkitektur  
med en konstnärlig dimension.

Kaminsky Arkitektur är en internationellt prisbelönt arkitektbyrå med 
utmärkelser vid exempelvis Green Dot Award, MIPIM Awards och World 
Architecture Festival. Vi har vunnit flera öppna internationella arkitekttävlingar 
såsom Strandbaden i Falsterbo, Kjøpmannsgata i Trondheim och 
Flensborgarhöfn i Reykjavik.

Vi är erkända för vår starka positionering inom hållbarhetsfrågor, där vi är en 
aktiv röst i samtidsdebatten. Allt för länge har arkitektur setts som en yta, 
dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den 
som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld. Vi vill rita byggnader som 
gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck.

Med engagemang och professionalism  
skapar vi mervärden för våra kunder.
  
Joakim Kaminsky har tilldelats Carl Larsson-stipendiet samt Ung svensk 
form. Han har en bakgrund som arkitekt på UN-Studio och Wingårdhs. 
Joakim undervisar regelbundet på Chalmers Arkitektur och har även gästat 
arkitekturhögskolorna i Stockholm, Lund, Århus och Trondheim.
Kontoret grundades 2007 av Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky som 
Kjellgren Kaminsky Arkitekter. 2021 lämnade Fredrik kontoret som idag drivs 
vidare av Joakim Kaminsky under namnet Kaminsky Arkitektur.

Kontaktuppgifter 
Kontakt arkitekt:
Joakim Kaminsky
joakim@kaminsky.se
073-0533233

KAMINSKY
ARKITEKTUR
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Planbesked

Kyrkonorum 3:19



29(30)

Möjlig etappindelning

Etapp 1

Etapp mittenFramtida etapp väst

ETAPPUTBYGGNAD

Etappindelning
Området behöver byggas ut och detaljplaneras i etapper. En första 
etapp (etapp 1) föreslås bestå av fortsättningen av Kobergsvägen samt 
vägförgreningarna åt väster och öster samt marken i anslutning till dessa. 

En mer exakt etapputformas får studeras vid planstart utifrån 
fastighetsrättsliga frågor, genomförandefrågor som utbyggnad av gator,
ledningar och inte minst utifrån avrinning och omhändertagande av
dagvatten. Planområdet kan även justeras under arbetets gång.

En andra detaljplaneetapp kan förslagvis bestå av de delar i öst som inte 
inrymde i etapp 1. Vidare kan en etapp, bestående av kompletterade 
bebyggelse längs Hallernavägen, i mitten av programområdet påbörjas. Här är 
det extra viktigt att en övergripande utredning av VA-utbyggnaden av Hallerna 
är färdig, då det bland annat inte finns ledningar i dess direkta närhet. 

I en framtid får det tas ställning till om det anses lämpligt att bebygga ängarna 
i ”etapp väst”. Här måste naturvärden och eventuell pågående hävd vägas 
mot behovet av mark för bostäder. Vid en eventuell detaljplaneläggning får 
möjligheten studeras att spara vissa natruvärden och brynmiljön samt ta 
hänsyn till landskapsbilden.

Etapp öst

B10

B10

V10

V10

Riksintresse industri

Kyrka

Sevärdhet

Planerad järnvägsstation

Utökning vägmot

STENUNGSUND
& STENUNGSÖN

Järnvägsstation

Badplats

SmåbåtshamnSkola

Strandskydd 

Centrumutveckling

Utbyggnadsområde
verksamhet

Utbyggnadsområde blandad 
bebyggelse
Utredningsområde blandad 
bebyggelse 

Utbyggnad dubbelspår

Bibehållen mark- och vatten-
användning

Förändrad mark- och vatten-
användning

Teckenförklaring

Skog/Öppen mark
Vatten

Blandad bebyggelse/
Verksamhet

Väg

Järnväg

Kommungräns

Idrottsområde

Bostäder 10 - 20 år

Bostäder 1 - 10 år

Verksamheter 10 - 20 år

Verksamheter 1 - 10 år

A C E
B D
F G

Skyddszon 1

Störningszon
Skyddszon 2

Riksintresse farled

Skyddszon farled 200 meter

Riksintresse sjöfart ankarplatser

Skala: 1:20 000 (A3)
1 cm = 200 meter

ANTAGANDEHANDLING

Översiktsplan för 
Stenungsunds kommun
2020

2020-12-17

V7

V9

V10

B13

B14

B12

V6

B10

B11

Uddevalla

Göteborg

Stenungsön

Furu�äll

Motorbana

E6

Hallerna

Kvarnberget

Munkeröd

Kåkenäs

Tollenäs
Kyrkenorum

Hasselbacken
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0 250 500125 MetersI ÖP är det inget särskillt markerat 
på marken (en del av den kan 
vara närreakreationsområde).

GC-väg under ucklumsvägen Angränsande bostadsområde Lokal faunaI det angränsande området 
i väst, norra hallarna, sker 

detaljplanearbete för bostäder.

Ucklumsvägen från 
Stenungsund centrum

Lokal fauna
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SITUATION

Läge i stan
I strax utanför tätorten Stenungsunds tätort, 3, 5 km söderut från  Stenungsund 
Centrum, ligger fastigheten Kyrkonurum 3:19. Busstationen finns tillgängligt 
nära fastigheten och både gång och cykeltrafik är väl planerat till fastigheten.
Kyrkonorum 3:19 ligger i nästan direkt anslutning till Norum Kyrka. Angränsan-
de villaområden finns både norr om Ucklumsvägen och söder om Hallernavä-
gen bestående av villaområde. Hallernavägen är en lugn väg genom skogen 
medan Ucklumsvägen har goda kommunikationer både till Stenungsunds och 
till Göteborg via motorväg E6. Väster om området finns Norra Hallarna som 
också utvecklas till bostäder.

På 15 minuters bussresa från hållplatsen nås Stenungsund tågstation och 45 
minuters tågresa därifrån nås Centralstationen i Göteborg med Västtåget.  

Omgivning

K Y R K A

F Ö R S KO L A

S KO L A

B U S S P E N D L I N G : 

S T E N U N G S U N D 10 M I N

FA S T I G H E T S G R Ä N S .

K Y R KO N O R U M 3 : 1 9

A D R ES S .

K Y R K E N O R U M 10 1 , 

4 4 4 9 1  S T E N U N G S U N D 



Vi vill utforma ett bostadsområde där väl utförd arkitektur möter 
hållbarhet. Vår vision är att skapa förutsättningar för ett socialt, eko-
logiskt och ekonomiskt välmående samhälle. Här utformas en bas i 
tillvaron som kan möta både dagens och morgondagens behov. 

Ekologiskt Energisnålt Innovationer Självförsörjning

Klimatsmart byggande från 
skiss till färdig bostad samt 

under dess livstid

Giftfria och sunda material Välkomna nya hållbara  idéer, 
material och byggtekniker

Skapa möjligheter till ökad grad 
av självförsörjning av vatten, 

energi och mat

Hållbarhet och Arkitektur

Ett klimatsmart område 

Konceptet ska tilltala en bred målgrupp snarare än ett fåtal idealister 
och det ska finnas möjlighet att leva ett komfortabelt modernt liv 
men på ett hållbart sätt. Genom noggrannhet i materialval och de-
taljutformning skapas inte bara en sober arkitektur utan ett område 
där de boende uppmuntras att leva klimatsmart. 

GBJ BYGG har genom flera byggda områden finslipat sitt koncept 
för bostadsområden med mycket hög hållbarhetsnivå. Till detta 
kommer Kaminskys kunnande som en av Sveriges mest välrenom-
merade arkitekter när det kommer till hållbar arkitektur.

TingotekCykelmekstationKulturella ekosystemtjänster 
nära naturområden

Reglerande ekosystemtjänsterFörsörjande  
ekosystemtjänster och odling

Stödjande ekosystemtjänster 
biologisk mångfald

Träkonstruktioner och 
fasadmaterial

Solceller

3
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Tyftet - Dubbelhus av Kaminsky arkitektur

Haga by av Kaminsky arkitektur Radhus på vallen av GBJ Bygg ABKvarter Geologen av GBJ Bygg AB

Spån, ett miljövänligt 
fasadmaterial

Balkonger för flerbostadshus Varierande landskap, båda fritt 
och strukturerat

Cykelstråk för att på bästa sätt 
möjliggöra ett hållbart leverne

Grönska och byggnader i 
samspel

Takterrass för bättre social 
kvalité och gemenskap i området

Hus i sutteräng, husen följer 
landskapet
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21⁄12⁄13 | ANSÖK AN OM PLANBESKED | BOSTÄDER | KYRKONORUM 101    |   STENUNGSUND | A3

REFERENSPROJEKT AV GBJ BYGG AB OCH K AMINSKY ARKITEKTUR
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FÖRSLAG

Sociala aspekter
Det nya området i Kyrkonorum planeras med flera olika typologier med 
olika typer av ägandeformer. Det kommer i sin tur attrahera olika ålders- 
och socialagrupper som kommer skapa en bredd i området. De olika 
typologierna skapar även en variation i form av skala och formspråk.

Flerbostadshus planeras i norr och syd medan villor planeras längs 
vägarna inom området.

Parkering
Med de goda förbindelser området redan har både, kommunalt och via 
cykel, ser vi i likhet med andra detaljplaner i området att parkeringsbehov 
kommer att vara runt 1 bil per bostad. Det i samband med planerade 
bilpoler för de boende i området. 

Parkering för villor planeras i anslutning till husen medan flerbostadshus 
har dels parkeringsgarage under huskroppen och parkering jämte husen.

Vid ett eventuellt ökad behov finns möjlighet att tilgodose det med 
markparkering.

Gångväg

Cykelväg

Busslinje, Gata

Mindre bilväg

Huvudbilväg

Stadsdelen integreras med omgivningen

Varierad bebygelse med olika ägandeformer attraherar olika sociala och åldersgrupper.

Flerbostadshus

Villor

Förslagsbeskrivning
Ett område med varierad bebyggelse med fokus på 
social och ekologisk hållbarhet.
Det nya området i Kyrkonorum planeras för en bred målgrupp, där det ska 
vara möjligt att leva ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Området 
ansluter sig sin omgivning genom hallarnavägen och sedan Ucklumsvägen. 
Genom området följer vägarna terrängens topografi och tar hänsyn till 
dagvattenhantering. Markarbete i form av jordvallar och nedgrävning planeras 
för att garantera ankomst av fordon såsom räddningstjänsten och sopbil. 
Cykel och gångvägar ansluter via GC-tunneln till Ucklumsvägen och vidare till 
Stenungsund.



Ucklumsvägen

ny väg

ny väg

ny väg

ny väg

ny väg

ny väg

Hallarnavägen

Hallarnavägen
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ILLUSTRATIONER

Punkthus

Villor 

Lamellhus



Framkomlighet på tomten
 
 Sophantering och räddningsvägar är tillgodosedda med god bredd 
och lutning på vägarna. Den södra vägen vänder och återansluter till 
hallarnavägen, med en maximal längslutning på 8 %. Den norra vägen 
planeras ha en vändplats.

Typologier
 Typologi 1 - Lamellhus

Antal:  3
Bostäder 72
Våningar 5 (inkl. parkering)
Parkering 72 st*
BTA Totalt 6900 m2

 varav  1380 m2 mörk BTA
Parkering löses genom parkeringsgarage under byggnadsvolymen.

Typologi 2 - Punkthus

Antal:  10
Bostäder 160
Våningar 5 (inkl. parkering)
Parkering 160 st
BTA Totalt 21 150 m2

 varav  4230 m2 mörk BTA
Parkering löses genom parkeringsgarage under byggnadsvolymen 
och med närliggande gatuparkering.

Typologi 3 - Villor 
Bostäder 23 
Våningar 2 
Parkering 23 st 
BTA Totalt 4600 m2 

Parkering löses med gatuparkering. 

Summering

Bostäder: 255
BTA:  32650 m2 

KYRKONORUM 3:19 8
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SEKTION 1 :500

Vändplats

Markutjämning

Markutjämning
Högsta längsluttning 8%

Högsta längsluttningVändplats
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23 september kl 09.00 23 september kl 12.00

23 september kl 15.00

SOLSTUDIER - HÖSTDAGJÄMNING
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20 mars kl 09.00 20 mars kl 12.00

20 mars kl 15.00

SOLSTUDIER -VÅRDAGJÄMNING
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SOLSTUDIER - SOMMARSOLSTÅND- MIDSOMMAR

21 juni kl 09.00 21  juni kl 12.00

21 juni kl 15.00



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 10 Dnr: KS 2021/1194 
 
Planstarter 2022/2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar plan för start av nya detaljplaner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har 22 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 20 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbetena är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2021 har det 
beslutats om 8 planstarter. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att planarbete påbörjas tidigare än 
kommunen haft möjlighet till och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar avvakta. Förvaltningen har inte 
möjlighet att arbeta med alla beslutade positiva planbesked i efterfrågad omfattning och det 
föreslås beslutas en plan för vilka planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1, Plan för start av detaljplaner 
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1194
2022-01-13

 
Veronica Götzinger Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
 
Planstarter 2022-2023 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar plan för start av nya detaljplaner.  

 
Sammanfattning 
Kommunen har 22 pågående detaljplanearbeten med beslutad planstart och 20 beslutade 
positiva planbesked. Några av de pågående detaljplanearbete är inte i aktivt arbete på grund 
av att olika slags besked inväntas eller för att de inte är resurssatta. Under 2021 har det 
beslutats om 8 planstarter. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att planarbete påbörjas tidigare än 
kommunen haft möjlighet till och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar avvakta. Förvaltningen har inte 
möjlighet att arbeta med alla beslutade positiva planbesked i efterfrågad omfattning och det 
föreslås beslutas en plan för vilka planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär, konsekvenserna för barns utreds i de separata 
detaljplaneärendena. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Bilaga 1, Plan för start av detaljplaner 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1194
2022-01-13

Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
Marita.hjelm@stenungsund.se 

Veronica.gotzinger@stenungsund.se 

 

mailto:Marita.hjelm@stenungsund.se
mailto:Veronica.gotzinger@stenungsund.se
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Startplan för detaljplaner 2022 
och 2023 

FÖRSLAG TILL PLANSTARTER 2022 
Sektor Samhällsbyggnad/Exploateringsverksamheten ser att det finns möjlighet att starta tre detaljplaner 
under 2022. Ett förslag till beslut om vilka detaljplaner som planeras starta 2022 är följande:  

- Stenung 4:46, 13:1 KS 2014/582  
detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster med pågående planarbete och för att 
den möjliggör cirka 10 nya bostäder och bidrar till utveckling av Stenungsunds centrum 

- Högenorum 1:5  KS 2019/383  
detaljplanen föreslås starta för att möjliggöra byggbar mark för näringslivets behov 

- Näs 1:55 KS 2021/115 
detaljplanen föreslås starta för att nå samordningsvinster med pågående planarbete, för att den 
möjliggör cirka 20 nya bostäder och bidrar till utveckling av Ödsmål 

              

Se kartbilaga 1 

 

FÖRSLAG TILL PLANSTARTER 2023 
Sektor Samhällsbyggnad/Exploateringsverksamheten ser att det finns möjlighet att starta fem 
detaljplaner under 2023. Ett förslag till beslut om vilka detaljplaner som planeras starta 2023 är följande:  

- Norums-Torp 1:30 KS 2011/614  
enligt turordning 

- Strandkärr 1:4 KS 2014/71 
enligt turordning  

- Strandkärr 1:32 m. fl. KS 2018/131 
enligt turordning  

- Stenung 3:60 KS 2014/87 
enligt turordning  

- Nösnäs 1:300  KS 2020/1007 
enligt turordning  
 

Se kartbilaga 2 

 

 

  

Dnr 2021/1194
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BEHOV AV STARTPLAN 
Under senare år har intresset av att utveckla Stenungsunds kommun varit stort. Det stora intresset är 
mycket positivt då det är ett tecken på att många vill vara med och utveckla Stenungsunds kommun och 
att kommunen är attraktiv att leva i och verka i. Det ökade trycket medför samtidigt utmaningar. 
Efterfrågan på planlagd mark inom kommunen har ökat och under de senaste åren är det många projekt 
som har fått positivt planbesked och väntar på att planarbetet ska startas. En prioritering över vilka planer 
som ska starta en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att Stenungsunds kommuns utbyggnad 
följer såväl översiktsplanen som kommunens strategier samt övriga politiska mål. Startplanen är således 
ett verktyg för att förverkliga var och hur kommunen fysiskt ska växa, utifrån de resurser som finns att 
tillgå, på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

PROCESSEN 
För att säkerställa en snabb framdrift av detaljplaner är det viktigt att det finns en balans mellan hur 
många detaljplaner som är pågående och som blir antagna och hur många nya detaljplaner som startas 
upp. Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att effektivisera och kvalitetssäkra 
detaljplaneprocessen liksom förberedelser för att hantera lagkravet om digitalisering av planarbetet som 
inträdde från januari 2022.  Åtminstone till en början kan intresset av att effektivisera planprocessen och 
därmed framdriften i detaljplanerna stå i konflikt med att digitalisera planarbetet, eftersom det innebär 
förändrade arbetssätt och nya digitala verktyg. Förhoppningen är att digitaliseringen ska leda till bättre 
effektivitet över tid och det har även potential att underlätta och snabba på processen med bygglov m.m.  

 

 

 

 
Processen från det att ett beslut om positivt planbesked lämnas till dess att detaljplanen blir antagen. Byggnation kan påbörjas 
när planen får laga kraft, om den inte överklagas och upphävs. 

 

  

Beslut om 
positivt 
planbesked 

Planbesked i 
väntan på start

Planavtal 
tecknas och 
planarbetet 
startar

Planarbetet 
slutfört vid 
antagen 
detaljplan

Planarbetet 
pågår i ca 2-5 
år beroende på 
bl.a. omfattning
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PÅGÅENDE OCH VÄNTANDE PROJEKT 
Stenungsunds kommunen arbetar för närvarande med 22 pågående detaljplaner med beslutad planstart. 
Några av de pågående detaljplanearbete är ej i aktivt arbete. Detta beror till exempel på att kommunen 
inväntar besked, till exempel från exploatör, eller för att det i nuläget inte finns resurser att aktivt arbeta 
med detaljplanen.  

Förutom de pågående detaljplanerna har kommunen 20 beslutade positiva planbesked. Under 2021 
beslutades det om 8 nya planstarter. 

Några av sökande till de positiva planbeskeden önskar att 
planarbete påbörjas tidigare än kommunen haft möjlighet till 
och några av sökande till de positiva planbeskeden har vid 
tidigare dialog om önskad planstart meddelat att de önskar 
avvakta. att skapa tydlighet för sökande, tjänstepersoner och 
beslutsfattare föreslås ett beslut med en plan för vilka 
planarbeten som planeras starta under 2022 och 2023 samt 
vilka som får avvakta planstart ytterligare en tid.  

 

PRIORITERING 
För att handläggningen av kommunens detaljplaneärenden ska kunna ske med effektivitet och framdrift 
är det viktigt att antalet pågående ärenden är i balans med kommunens tillgängliga resurser. 
Förvaltningen anlitar konsultstöd i olika omfattning för att kunna handlägga fler detaljplaner i aktivt 
skede – till exempel exploatörsdrivna planer. Omfattningen av anlitat konsultstöd har ökat under 2021 
för att möjliggöra flera pågående planarbeten. När konsulter anlitas för olika slags uppgifter behöver 
kommunens personal ta ansvar för administrativa delar, kontakter med myndigheter och sakägare, 
beredning av ärenden vid politisk behandling, intern projektledning, granskning av handlingar m.m. 

För att ärendebalansen ska vara aktuell och verksamhetens arbete ska kunna planeras och resurser 
användas effektivt finns behov av en princip för hur kommunen ska hantera de planarbeten som 
avstannat på grund av att besked inväntas från sökande/exploatör. 

Nedan listas grundläggande principer för prioritering vid beslut, pågående detaljplaner och beslutade 
planbesked. Därefter presenteras förslag till beslut om vilka detaljplaner som ska starta 2022 och 2023.  

 
Grundläggande principer 

- Om ett plankostnadsavtal ej undertecknas inom sex månader efter beslutad planstart avslutar 
kommunen planarbetet om det inte finns något särskilt skäl. Kommande beslut om planstarter 
kompletteras med att beslutet gäller under förutsättning att avtal tecknas inom sex månader. 

- Om ett uppstartat planarbete avstannar på grund av att kommunen inte får nödvändiga 
besked/handlingar/betalning eller likande som gör att arbetet ej kan drivas framåt avslutar 
kommunen planarbetet inom sex månaders väntan om det inte finns något särskilt skäl. 
 

  

Summering:

• 22 pågående detaljplaner 
• 20 positiva planbesked 
• 8 nya planstarter 2021
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Prioritering vid beslut om planstart 

- Förtur och undantag vid skäl och behov – exempelvis vid behov av samhällsviktig verksamhet, 
näringslivets behov, större bostadstillskott eller om samordningsvinster kan uppnås. 

- Turordning efter beslut om planbesked. 

 
PÅGÅENDE DETALJPLANER 
Nedan listas de detaljplaner som kommunen för närvarande arbetar med.  

 

Fastighetsbeteckning och 
namn 

Dnr Användning Antal 
bostäder 

Preliminärt 
antagande 

Jörlanda-Berg 1:66; Spekeröds 
handelsområde 

KS 2018/125 Handelsområde och 
verksamheter 

0 Ny uppstart 
pågår, 
tidplan 
osäker 

Kopper 2:13; Bergsvägen KS 2014/277 Bostäder 100 2023 

Kyrkeby 1:27; 
Handelsträdgården 

KS 2006/234 Bostäder och 
handelsträdgård 

10 Inväntar 
besked från 
sökande 

Kyrkeby 3:31; Pastorsexpedition KS 2005/212 Kontor 0 2023 

Kyrkeby 3:34, del av; 
Kyrkebyvägens LSS-boende 

KS 2020/1076  LSS boende 10 2024 

Kyrkeby 3:36, bostäder/handel 
Bagarevägen 

KS 2021/668  Bostäder, handel Ca 20 2024 

Kyrkeby 4:2; Kvarnhöjden KS 2018/603 Bostäder, förskola 0 2024  

Kyrkenorum 1:1 m.fl.; Kyrka 
och begravningsplats 

KS 2013/284 Ny 
begravningsplats 
och befintlig kyrka 

0 2024 

Kyrkenorum 5:1 m.fl.; Norra 
Hallerna 

LIS 2009/121 Bostäder och 
stadsutveckling 

400 Tidplan 
osäker pga 
trafikutredni
ng Hallerna  

Kyrkenorum 6:1; Modistvägen KS 2019/1000 Bostäder 15–30 2022 Q3 

Kännestorp 2:25 m.fl.; Spekeröd 
södra 

KS 2014/127 Bostäder 100 2023  

Kännestorp 3:8 m.fl.; Spekeröd 
norra 

KS 2011/169 Bostäder, 
lägenheter och 
radhus 

100 2023 
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Näs 1:302, del av; Humlebråten KS 2017/575 Bostäder och 
förskola 

100–120 2023 

Nösnäs 1:284 m.fl.; Centrala 
och södra Hallerna 

KS 2018/137 Bostäder och 
stadsutveckling 

800 Tidplan 
osäker pga 
trafikutredni
ng Hallerna  

Nösnäs 1:8; Tollenäs Camping KS 2014/859 Tillfälligt boende, 
bostäder 

50 Tidplan 
osäker, 
inväntar 
trafikutredni
ng  

Stenung 3:112 m.fl.; CW Borgs 
väg 

KS 2018/332 Bostäder, kontor 
och 
trygghetsboende 

160 2023 

Stenung 3:282 m.fl.; 
Västanvindsgatan 

KS 2018/491 Bostäder och 
centrum 

Ca 400 Inväntar 
besked från 
sökande  

Stenung 3:3 m. fl.; Västergårds 
allé 

KS 2012/892 Verksamheter 0 2024 

Stenung 3:57 m. fl.; Befintliga 
stationsområdet 

KS 2020/1065 Gång-, cykelväg 
och parkering 

Ca 20 2024 

Stenung 3:57 m. fl.; 
Resecentrum 

KS 2016/443 Resecentrum 0 2022 Q2 

Stenung 4:109; Kristinedals 
bostäder 

KS 2017/28 Bostäder och kontor 100 Inväntar 
besked från 
sökande 

Stenung 4:56 m. fl.; Gamla SIF KS 2019/79 Verksamheter och 
idrott 

0 2023 
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BESLUTADE PLANBESKED 
Nedan listas de beslutade positiva planbesked som inväntar beslut om planstart.  

 

Fastighetsbeteckning Dnr Användning Antal 
bostäder 

Beslutat 
planbesked 

Svenshögen 1:127 KS 2006/279 Bostäder, villatomter 50 2006-06-12 

Västra Torp 1:3 KS 2009/111 Bostäder, rad-, 
kedjehus och 
villatomter 

10 2009-06-23 

Norums-Torp 1:30 KS 2011/614 Bostäder, handel och 
kontor 

130 2011-09-27 

Strandkärr 1:4 KS 2014/71 Bostäder, villatomter 7 2014-09-23 

Stenung 3:60 KS 2014/87 Bostäder, kombohus 16 2014-09-23 

Dyrtorp 1:15 KS 2014/448 Bostäder, ökad 
byggrätt 

1 2014-09-23 

Stenung 4:46, 13:1 KS 2014/582 Bostäder, handel och 
parkering, nuvarande 
Hotell Reis 

10 2014-12-02 

Källsby 2:2 m. fl. KS 2015/531 Bostäder, ökad 
byggrätt 

0 2015-12-15 

Bärby 1:29 KS 2016/471 Bostäder, ökad 
byggrätt 

0 2016-12-06 

Bärby 1:26 KS 2016/704 Bostäder, ökad 
byggrätt 

1 2017-05-03 

Höga 2:93 KS 2017/134 Bostäder, villatomter 5 2017-05-03 

Kyrkenorum 1:28 m. fl. KS 2017/486 Bostäder, ökad 
byggrätt, 
Månssonska 

0 2017-11-22 

Anrås 1:190 KS 2017/616 Bostäder, ökad 
byggrätt 

0 2018-02-20 

Strandkärr 1:32 m. fl. KS 2018/131 Bostäder, ökad 
byggrätt 

0 2019-03-18 

Högenorum 1:5 KS 2019/383 Lager, industri och 
hantverk 

0 2020-01-13 

Kännestorp 2:11 KS 2019/559 Bostäder, villatomter 13 2019-10-21 
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Järnklätt 1:22 KS 2020/325 Bostäder, 
generationsboende 

50 2020-06-15 

Nösnäs 1:300 KS 2020/1007 Bostäder, kontor, 
centrum 

20 2021-03-22 

Näs 1:55 KS 2021/115 Handel och bostäder 20 2021-05-24 

Getskär 1:1, 1:9 KS 2021/433 Bostäder 20 2021-10-25 

 

 

 
 



 

    Kartbilaga 1 - Planstarter 2022 
 

 

 

1. Näs 1:55 

2. Stenung 4:46, 
13:1

3. Högenorum 1:5

1.

2.

3.



 

    Kartbilaga 2 - Planstarter 2023 

 

 

 

1. Stenung 3:60

2. Nösnäs 1:300

3. Norums-Torp 
1:30 

4. Strandkärr 1:4

5. Strandkärr 1:32 
m. fl.

1.

2.

3.

2.

3.

4.

5.



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 12 Dnr: KS 2018/332 
 
Samråd för detaljplan för CW Borgs väg 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen och att skicka ut planen på 
samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen 
beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Jäv 
Olof Lundberg (S) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2017 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Stenung 3:112 med flera. 
Detaljplanens syfte är att utveckla området genom att möjliggöra nya bostäder, varav 60 
trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter och lokaler. Detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Samrådstiden föreslås pågå mellan den 30 mars och 30 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-22 
Plankarta 2022-03-11 
Planbeskrivning 2022-03-11 
Illustrationskarta 2022-03-11 
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
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Anders Hulterström Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Samråd för detaljplan för CW Borgs väg 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådshandlingen och att skicka ut planen på 
samråd i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Kommunstyrelsen 
beslutar att planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2017 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheten Stenung 3:112 med flera. 
Detaljplanens syfte är att utveckla området genom att möjliggöra nya bostäder, varav 60 
trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter och lokaler. Detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. Planarbetet handläggs med utökat förfarande enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). Samrådstiden föreslås pågå mellan 30 mars och 30 april 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Planområdet ligger centralt i Stenungsund som utgör centralort i Stenungsunds kommun. 
Området ligger väster om järnvägen i den norra delen av Stenungsunds centrum. Planområdet 
avgränsas av Kyrkberget i norr, Göteborgsvägen i öster och Strandvägen i sydväst.  
Planområdet har en areal på cirka 1,3 hektar.   
 
Tidigare ställningstaganden 
Ett program har tagits fram för CW Borgs väg vilket antogs av samhällsbyggnadsutskottet den 
14 juni 2011 § 126. Programmet utgör ett underlag till detaljplan CW Borgs väg. 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015 att godkänna upprättat 
markanvisningsprogram för CW Borgs väg och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med 
markanvisningsutlysningen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 § 222 att godkänna markanvisning och 
att samtliga kvarter av CW Borgs väg/Snippen tilldelas Riksbyggen. 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 28 mars 2017 § 34, att påbörja arbetet med 
detaljplan för Stenung 3:112 med flera, CW-Borgs väg. 
Kommunstyrelse beslutade den 8 oktober 2020 § 338 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka 
om planeringsbesked från länsstyrelsen ur riskhänseende enligt de bebyggelseförslag som 
tagits fram för området. 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 november 2020 § 393 att ändra planområdesgräns och att 
dela upp detaljplan för CW Borgs väg i två detaljplaner, en med de ingående fastigheterna 
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Stenung 3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 3:244, samt del av Stenung 3:57 och en med de ingående 
fastigheterna Stenung 3:119, 3:248 samt del av Stenung 3:57. 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2021 § 208 att fortsätta detaljplanearbetet på CW 
Borgs väg för att utveckla området med bostäder och lokaler samt utesluta 
kontorsanvändning. 
 
Plankostnadsavtal tecknades i april 2017-11-22 och ett tillägg till avtalet upprättades den 20 
maj 2021. Detaljplanens syfte är att utveckla området genom att möjliggöra nya bostäder, 
varav 60 trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter och lokaler. 

 
Figur 1. ÖVERSIKTSKARTA med aktuellt planområde 
 
Planområdet utgörs främst idag av befintlig bebyggelse med omkringliggande hårdgjorda 
ytor, bilvägen Strandvägen och CW Borgs väg samt grönytor. Planområdets norra del är 
belägna nedanför en sluttning, och angränsar nordost till Kyrkberget. Terrängen har mestadels 
synligt berg samt mindre gräsbevuxna områden med buskar och mindre träd. Den bergiga 
terrängen utgör en visuell barriär mellan planområdet och naturområdet norr om planområdet.  
I mitten av planområdet ligger ett grönparti med berg i dagen och kantas av buskar och träd. 
En visuell barriär finns mellan Göteborgsvägen och Snippenberget, där det är en brant 
sluttning som är synligt för förbipasserade på Göteborgsvägen. 

Kommentar [MS1]:  Vad innebär detta? 
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Figur 2. Preliminär bebyggelseförslag 
 
Bebyggelseförslaget innehåller bebyggelse längs CW Borgs väg bestående av två kvarter:  
Kv. ”Bonum och Kv ”BRF” med plats för cirka 100 lägenheter samt lokaler i bottenplan. 
Kvarteren ”KHF” innehåller bebyggelse längs Strandvägen med plats för cirka 60 
trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter samt gemensamhetslokaler.  
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP 2020 samt i linje med 
Stenungsunds kommuns vision och målsättning för bostadsförsörjning. 
För detaljplanen föreslås ett parkeringstal på 0,5 inklusive besöksparkeringar. 
 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Kommunen har genomfört ett 
undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av miljöpåverkan den 7 
december 2021. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att detaljplanens genomförande 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  

Inom ramen för detaljplanen har en VA- och dagvattenutredning genomförts: WSP, 2022-01-
14; en bullerutredning, Akustik Verkstad, 2021-11-30; en Markmiljö Teknisk undersökning, 
WSP, 2021-12-01, en naturvärdesinventering, Svensk Naturförvaltning AB, 2021-11-18; en 
Trafikutredning, Sigma, 2021-12-10. I angränsande detaljplanearbeten för Resecentrum har 
utredningar gällande buller, skyfall och luft samt en vibrationsmätning genomförts (Akustik 

Kv. Bonum

Kv. BRF

Kv. KHF
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verkstad, 2021-11-17; Sweco 2021-11-18; Svenska Miljöinstitutet, 2021-10-22; Akustik 
verkstad, 2021-11-17). Delar av resultaten i dessa utredningar har använts i planförslaget. 

Inom ramen för planprogrammet har en geoteknisk utredning genomförts EQC group, 2012-
12-11. Föreslagen samrådstid är 30 mars till 30 april 2022. Ett samrådsmöte föreslås hållas 
under samrådstiden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal och tillägg till plankostnadsavtal. 
Kostnader för genomförandet av detaljplanen regleras i marköverlåtelseavtal inför antagandet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Den mark som i planförslaget tas i anspråk i samband med exploateringen bedöms inte 
påverka möjligheterna för idrott eller lek för barn i skola, föreningsliv eller i närområdet. 
Barnperspektivet kommer att beaktas i planarbetet. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser, 
mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-12-22 
Plankarta, 2022-03-11 
Planbeskrivning, 2022-03-11 
Illustrationskarta, 2022-03-11 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
Anders.hulterstrom@stenungsund.se 

Fabiana.tome@stenungsund.se 

mailto:Anders.hulterstrom@stenungsund.se
mailto:Fabiana.tome@stenungsund.se


PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

Centrumändamål endast i bottenvåningC1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med kör- och planterbart bjälklag. Garage
får uppföras under bjälklag. Murar och plank får uppföras.
Komplementbyggnader får uppföras där inget annat anges. Högsta
tillåtna nockhöjd på komplementbyggnader är 4 meter över angivet
nollplan.

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 22.4 meter över angivet nollplan
h2 Högsta nockhöjd är 18.1 meter över angivet nollplan
h3 Högsta nockhöjd är 25.3 meter över angivet nollplan
h4 Högsta nockhöjd är 28.3 meter över angivet nollplan
h5 Högsta nockhöjd är 25.0 meter över angivet nollplan
h6 Högsta nockhöjd är 21.1 meter över angivet nollplan
h7 Högsta nockhöjd är 25.5 meter över angivet nollplan
h8 Högsta nockhöjd är 28.5 meter över angivet nollplan
h9 Högsta totalhöjd är 30.0 meter över angivet nollplan
h10 Högsta totalhöjd är 33.0 meter över angivet nollplan

Skydd mot störningar
m1 Marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av skyfall

Takvinkel
Största takvinkel är 35 grader

Utformning
Balkong får kraga ut över prickad mark med högst 1,5 meter från byggnadsfasad
Tillkommande bebyggelse ska utformas i enlighet med till planen hörande gestaltningsprogram
Balkong får glasas in
Fasad ska vara i tegel

Utnyttjandegrad
e1 Största bruttoarea är 780 m²
e2 Största bruttoarea är 280 m²
e3 Största bruttoarea är 3030 m²
e4 Största bruttoarea är 1830 m²
e5 Största bruttoarea är 930 m²
e6 Största bruttoarea är 380 m²
e7 Största bruttoarea är 1870 m²
e8 Största bruttoarea är 2120 m²
e9 Största bruttoarea är 3250 m²
e10 Största bruttoarea är 3640 m²
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BAKGRUND  
 
Inledning 
CW borgs väg/Snippen kan pekas ut som Stenungsunds mittpunkt. Här korsar 
de största och viktigaste kommunikationslederna varandra sedan lång tid 
tillbaka, varför de flesta Stenungsundsbor och många andra passerar området 
flera gånger dagligen. Områdets befintliga bebyggelse är i huvudsak kontor, 
parkering och viss handel. En utveckling av området utgör en viktig del av att 
förtäta Stenungsunds centrum och skapa ett stadslikt kvarter som angränsar 
till det nya planerade resecentrumet strax söder om planområdet.  

 
Syfte och huvuddrag  
Planens syfte är att genom förtätning av befintligt bostads-, detaljhandel- och 
kontorsområde uppföra flerbostadshus och lokaler inom fastigheterna 
Stenungsund Stenung 3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 3:244 samt del av Stenung 
3:57, varav cirka 60 trygghetsbostäder i form av kooperativa hyresrätter.  
 
Läge och avgränsning 
Planområdet ligger centralt i Stenungsund som utgör centralort i 
Stenungsunds kommun. Området ligger väster om järnvägen i den norra 
delen av Stenungsunds centrum. Planområdet avgränsas av Kyrkberget i norr, 
Göteborgsvägen i öster och Strandvägen i sydväst. Planområdet har en areal 
på cirka 1,3 hektar. Planområdet utgörs av fastigheterna Stenung 3:112, 
3:114, 3:174, 3:234, 3:244, 3:248 samt del av Stenung 3:57. 
 

 

Stadskarta med planområdet (vit ring). 
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Fastighetsägare 
Inom planområdet finns kommunalt ägda fastigheter. En smal remsa tas i 
anspråk från den privata fastigheten Stenung 3:248 till förmån för mindre 
breddning av CW Borgs väg.  

 

 

Kommunalt ägd mark (grönt). Källa: Stenungsunds kommuns kartportal. Planområde 
markerat med svart streck.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Politiskt ställningstagande 
Ett program har tagits fram för CW Borgs väg vilket antogs av 
samhällsbyggnadsutskottet 2011-06-14 § 126. Programmet utgör ett underlag 
till detaljplan CW Borgs väg.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 84 att godkänna upprättat 
markanvisningsprogram för CW Borgs väg och gav kommunstyrelsen i 
uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Kommunfullmäktige 
beslutade 2016-11-14 § 222 att godkänna markanvisning avseende samtliga 
kvarter av CW Borgs väg/Snippen tilldelas Riksbyggen. Ett 
markanvisningsavtal togs fram och godkändes i kommunfullmäktige 2018-02-
12 § 10. Markanvisningsavtalet förlängdes med ytterligare en tvåårsperiod i 
kommunfullmäktige 2020-02-06 § 17. 
 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-03-28 § 34, att påbörja arbetet 
med detaljplan för Stenung 3:112 med flera, CW-Borgs väg. Kommunstyrelsen 
beslutade 2020-10-08 § 338 att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
planeringsbesked från länsstyrelsen ur riskhänseende enligt det 
bebyggelseförslag som tagits fram för området. Kommunstyrelsen beslutade 
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2020-11-30 § 393 att ändra planområdesgräns och att dela upp detaljplan för 
CW Borgs väg i två detaljplaner, en med de ingående fastigheterna Stenung 
3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 3:244, samt del av Stenung 3:57 och en med de 
ingående fastigheterna Stenung 3:119, 3:248 samt del av Stenung 3:57. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-14 att fortsätta detaljplanearbetet för 
CW Borgs väg för att utveckla området med bostäder och lokaler samt 
utesluta kontorsanvändning. Kommunstyrelsen beslutade även att ett nytt 
markanvisningsavtal ska tecknas med Exploatören efter de nya aktuella 
förutsättningarna.  
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL) 5 kap. 6-7 §§. 
 
Planer, bygglov och riktlinjer 
Översiktsplan 
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020-12-17 och 
beslutet vann laga kraft 2021-01-15. I översiktsplanen är centrala 
Stenungsund inklusive planområdet utpekat som B14, bostäder 1–10 år, 
utbyggnadsområde blandad bebyggelse samt centrumutveckling. Bostäder 1-
10 år innebär att bostäder planläggs på kort sikt. Vidare angränsar området till 
befintlig järnvägsstation norr om planområdet samt ett nytt resecentrum och 
utbyggnad av dubbelspår, längs med Bohusbanan strax sydost om 
planområdet.  

 
B14, Centrala Stenungsund beskrivs i översiktsplanen att det ska utvecklas till 
ett stadsmässigt centrum med hållbara transporter. Vidare är visionen att de 
befintliga parkeringsytorna i centrum kan ersättas med bebyggelse. I framtiden 
kan Stenungsund centrum ha gågator, grönska, varierad bebyggelse, 
resecentrum, förbättrad och mer välutnyttjad kontakt med vattnet samt 
bebyggelse med blandade funktioner för att skapa ett levande centrum.  

 
Planförslaget bedöms därför vara förenligt med översiktsplanen. 
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Översiktsplan 2020, mark- och vattenanvändningskarta för Stenungsund och 
Stenungsön. Planområde markerat med vit ring.  
 
Angränsande FÖP och planprogram av centrum  
En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Stenungsunds tätort antogs år 2001. I 
FÖPen finns nulägesbeskrivning och förslag på framtida utveckling för 
Stenungsunds centrum inklusive planområdet. Strandvägen beskrivs som ett 
välbehövligt komplement till Stenungsunds torgs storskalighet där 
Strandvägen kännetecknas av den lilla skalan och små butiker. Det finns även 
en ambition att CW Borgs väg på sikt kan ges samma karaktär.  
 
Planområdet benämns som ”Snippen” i FÖPen och beskrivs som 
Stenungsunds mittpunkt där de största och viktigaste kommunikationslederna 
korsar varandra. Ambitionen är att byggnader, markgestaltning och vegetation 
får framträda mer på bekostnad av trafikarrangemang. Nya byggnader längs 
med Strandvägen norra sida bör placeras i liv med befintliga byggnader, och 
att det blir proportioner som känns igen i omgivningen.  
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FÖP 2001, Strandvägen mellan Snippen och kommunalhuset. Planområde markerat 
med röd ring.  
 
Planprogrammet för CW Borgs väg, antaget och reviderat år 2011, utredde 
förutsättningarna och förslag till utbyggnad av Snippenområdet samt ett 
äldreboende på CW Borgs väg. I planprogrammet föreslås huvudsakligen 
blandad bebyggelse med bland annat flerbostadshus, handel och övriga 
publika verksamheter. Behovet av äldreboende bedöms inte längre vara 
aktuellt eftersom det har placerats på annan plats i Stenungsund.  
 
Planprogrammet för Stenungsunds centrum, antaget år 2018, hade i syfte att 
utreda hur en utveckling av Stenungsund centrum kan gestaltas utifrån de mål 
som beskrivs i den dåvarande översiktsplanen. Visionen är att skapa ett 
centrum med handel, service, verksamheter, bostäder och ett nytt 
resecentrum. Vidare var syftet med planprogrammet att utgöra underlag för 
kommande detaljplanering i området. Planområdet angränsar till 
planprogrammets områdesgräns och föreslås i programförslagskarta att 
förtätas. 
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Planprogram CW Borgs väg, Stenungsunds kommun; Planprogram för Stenungsunds 
centrum, Stenungsunds kommun. 
 
Detaljplaner 
Planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av Förslag till stadsplan 
för Stenungsunds Municipalsamhälle, nr S01, som vann laga kraft år 1932 
samt del av Detaljplan för Stenungs Torg V, nr 259 som vann laga kraft år 
2007. Genomförandetiden har gått ut. 
 

  

Förslag till stadsplan för 
Stenungsunds Municipalsamhälle 

Detaljplan för Stenungs Torg V 
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Kartbild som visar hur detaljplanerna förhåller sig till varandra (Stenungsunds 
kommuns kartportal, 2021) 
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BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap MB. 
 
Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB 
Planförslaget innebär en förtätning av befintligt bostads- och kontorsområde 
inom Stenungsunds tätort och bedöms vara förenligt med bestämmelserna i 4 
kap MB. Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av 
bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden i landet”, riksintresse för 
högexploaterad kust. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i sin helhet av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena. 
Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. 
Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller 
av det lokala näringslivet. Den föreslagna detaljplanen bedöms inte påverka 
riksintresset för högexploaterad kust då planområdet är beläget i ett 
tätbebyggt område.  
 
Skydd av områden, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att värdefull natur 
ska skyddas från exploatering eller andra ingrepp. Exempel på områden som 
ingår i 7 kap MB är naturreservat, biotopskyddsområden, 
strandskyddsområden och Natura 2000-områden. Planområdet berör inte 
något av detta slags områden. 
 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Den ekologiska statusen för recipienten Askeröfjorden har klassificerats till 
måttlig. Den kemiska ytvattenstatusen för Askeröfjorden har klassificerats till 
”Uppnår ej god”. Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i den till planförslaget 
tillhörande VA- och dagvattenutredningen utförs bedöms inte genomförandet 
av detaljplanen påverka statusen inom Askeröfjordens vattenområde, vilket 
innebär att miljökvalitetsnormerna följs. 
 
Riksintressen 
Ett område norr om tätorten är utpekat som riksintresse för industriell 
produktion. Det aktuella planområdet ligger söder om detta och utanför de av 
kommunen upprättade skydds- och säkerhetslinjerna och bedöms därmed inte 
påverka riksintresset för industriell produktion. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
 
MARKANVÄNDNING 
Natur 
Planområdet utgörs främst av befintlig bebyggelse med omkringliggande 
hårdgjorda ytor, lokalgatorna Strandvägen och CW Borgs väg samt grönytor. 
Planområdets norra del är beläget nedanför en sluttning, och angränsar i norr 
till Kyrkberget. Terrängen har mestadels synligt berg samt mindre 
gräsbevuxna områden med buskar och mindre träd. Den bergiga terrängen 
utgör en visuell barriär mellan planområdet och naturområdet norr om 
planområdet.  
 

  

Kyrkberget sett från CW Borgs. Vy mot 
norr.  

Utsikt från Kyrkberget mot centrala 
Stenungsund. Vy mot söder.  

 
I mitten av planområdet ligger ett grönparti med berg i dagen. Grönområdet 
kantas av buskar och träd. En visuell barriär finns mellan Göteborgsvägen och 
öster om planområdet och Snippenberget, där det är en brant sluttning som är 
synligt för förbipasserade på Göteborgsvägen.  
 

  

Snippenberget och Göteborgsvägen. Vy 
mot söder.  

Grönska på Snippenberget. Vy mot öster.  

 
Norr om planområdet ligger Kyrkberget som i Stenungsunds kommuns 
Grönstrukturplan för Stenungsunds tätort (antagen av kommunfullmäktige 
2021-02-04) pekas ut ha kulturella- och ekologiska värden. Kvarnberget 



 14 

beskrivs att det är den närmaste områdesparken för väster om järnvägen i 
centrala Stenungsund.  
 
En naturvärdesinventering har tagits fram av Svensk Naturförvaltning AB 
2021-10-18. Inom inventeringsområdet har totalt fem naturvärdesobjekt 
identifierats och avgränsats. Ett av dem har påtagligt naturvärde och fyra har 
visst naturvärde. Naturvärdesobjekt med högsta och högt naturvärde saknas 
inom inventeringsområdet. Utanför planområdet finns det Naturvärdesobjektet 
som har påtagligt naturvärde som utgörs av en allé som ligger strax väster om 
planområdet bestående av sju formhamlade almar. Allén omfattas även av det 
generella biotopskyddet.  
 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 19 värdeelement. 
De flesta, (14 st), tillhör huvudkategorin träd, tre är död ved i form av torrträd 
och det sista är en stenmur som tillhör huvudkategorin kultur. Tre rödlistade 
arter, ask, skogsalm och gråkråka, påträffades under inventeringen. Sju arter, 
samtliga fåglar, som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 
påträffades under naturvärdesinventeringen. Fältarbetet utfördes under 
oktober månad vilket innebär att vissa förekommande artgrupper så som 
till exempel fåglar inte går att inventera i sin helhet. Inventeringsdatumet 
bedöms dock inte påverka klassningen av naturvärdesobjekten. 
 

 

Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Påtagligt 
naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange (vid trädallé) och visst naturvärde (klass 
4) med gult. Kartan visar också positioner för de värdeelement som registrerats vid 
inventeringen. Svensk Naturförvaltning AB 2021 
 
Naturvärdesinventeringen kommer att användas som underlag i planeringen 
av grönstrukturen inom planområdet. Delar av grönytor inom planområdet 
kommer att bebyggas. Byggnationen kommer att medföra att nya gröna 
bostadsgårdar uppförs. 
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Planområdet är inom riksintresset högexploaterad kust, 4 kap MB, samt är i 
närheten av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB.  
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse 
Området är småskaligt till sin karaktär med ett odefinierat gaturum samt en 
bebyggelse som i huvudsak består av mindre volymer. Tydlig kvartersbildning 
går inte att urskilja utan byggnaderna ligger fristående och har ingen direkt 
koppling till varandra. Området ligger alldeles intill Stenungs Torg där den 
koncentrerade centrumbebyggelsen finns men den självklara kontakten 
mellan områdena saknas.  
 
Norr om CW Borgs väg, mot Kyrkberget, finns planområdets enda bostäder 
som består av två småhus i två våningar med tillhörande trädgård. Husen har 
vit stående träpanel och rött sadeltak i tegel. Planområdet angränsar till två 
byggnader längs med CW Borgs väg som huserar främst kontor- och 
handelsverksamhet. Den västra byggnaden är i två våningar och har en vit 
tegelfasad samt sadeltak i tegel. Den östra byggnaden som ligger vid 
korsningen av CW Borgs väg och Göteborgsvägen är en trevåningsbyggnad 
med kontor- och verksamheter i bottenplan samt bostäder på våning två och 
tre. Byggnaden har fasad av betongelement med frilagd ballast och sadeltak i 
tegel. I korsningen mellan Göteborgsvägen och södra CW Borgs väg finns det 
tidigare kommunhuset i två våningar, gul träpanel och sadeltak i tegel.  
 

  

Småhus på CW Borgs väg. Vy mot norr.  Bebyggelse längs med CW Borgs väg. Vy 
mot öster. 

 
Norr om Strandvägen finns en befintlig byggnad inom planområdet. 
Byggnaden är i två våningar, med vit eternitfasad samt rött sadeltak i tegel. 
Planområdet angränsar till flertalet byggnader längs med Strandvägen. På 
norra sidan av Strandvägen finns två byggnader i två respektive tre våningar. I 
byggnaderna huseras främst handelsverksamhet. Ena byggnaden har 
stående träpanel med rött sadeltak i tegel alternativt andra byggnaden har 
stående metallpanel med valmat plåttak. På södra sidan av Strandvägen finns 
en tegelbyggnad i tre våningar med inredd vind och rött sadeltak i tegel. I 
bottenplan bedrivs det handel och på våning två och uppåt finns det bostäder.  
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Bebyggelse längs med Strandvägen. Vy 
mot väster.  

Bebyggelse längs med Strandvägen. Vy 
mot öster. 

 
Norr om planområdet, runt om Kyrkberget har byggnadsinventeringar 
genomförts som är beskrivna i Stenungsunds kommuns 
Kulturminnesvårdsprogram, antaget år 1987. Kyrkberget beskrivs som äldre 
bevarad trähusmiljö med strandsittarboställen som växte fram under 1800-
talet som senare blev Stenungsunds samhälle. Området speglar det sena 
1800-talets och sekelskiftets handels- och hantverkstradition. När järnvägen 
öppnades i början av 1900-talet växte Stenungsunds centrum kraftigt. På 
1920-talet tillkom Strandvägen som bröt kontakten mellan Kyrkberget och mot 
havet. Trots en kraftig nybyggnation i områdets södra delar kännetecknas 
Kyrkberget fortfarande av en äldre välbevarad trähusmiljö invid sundet. Flera 
välbevarade hus finns, bl.a. hembygdsföreningens båda gårdar. 
 

  

Småhus på Kyrkberget. Vy mot norr.  Småhus på Kyrkberget. Vy mot söder.  
 
Längst upp på höjden ligger landmärket Stenungsunds kapell från 1920-talet 
som bedöms vara välbevarat och byggt i trä. Stenungsunds kapell är en viktig 
del av landskapsbilden i Stenungsunds centrum. I detaljplanen för Kyrkberget 
från år 1990 finns planbestämmelser såsom: 
 

• q1, värdefull miljö. Ändring av en byggnads exteriör får inte förvanska 
dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska 
utformas med särskilda hänsyn till omgivningens egenart 

• f, fasader skall utgöras av träpanel i locklistutförande. Fasader till 
bostadshus ska vara målade i färg med vitt som huvudsaklig 
färgnyans. Tak ska utgöras av rött taktegel.  
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Dock beskrivs i nuvarande översiktsplan att kulturminnesvårdsprogrammet 
behöver uppdateras eftersom såväl lagstiftning som rådande 
samhällsperspektiv på kulturmiljö har utvecklats.  
 

  

Stenungsunds kapell. Stenungsunds kapell bakom trähusmiljö 
på Kyrkberget.  

 
Gator och trafik 
Biltrafik 
Inom planområdet finns vägarna CW Borgs väg och Strandvägen. CW Borgs 
väg går diagonalt mellan Strandvägen i söder och Göteborgsvägen i öster och 
binder samman de centrala stråken. Strandvägen och CW Borgs väg har 
hastighetsbegränsning om 30 km/h varav Strandvägen är enkelriktad västerut 
med start i Göteborgsvägen. Göteborgsvägen utgör en ryggrad i 
Stenungsunds trafiknät och har en hastighetsbegränsning om 40km/h.  
 
Parkering 
I nordvästra delen av planområdet finns det idag en grusad parkeringsplats för 
cirka 60 platser. Sydöstra planområdet består av en mindre asfalterad 
parkeringsplats som är kantad av träd och buskage. På parkeringsplatsen får 
det plats cirka 20 platser. Längs med CW Borgs väg finns det asfalterade 
parkeringsplatser som angränsar till bebyggelsen.  
 
Handelsverksamheterna längs med Strandvägen har besöksparkeringar 
framför byggnaden. Det medför backning av fordon ut på Strandvägen. Vidare 
finns det parkeringsfickor längs med södra sidan av Strandvägen. Flertalet 
handelsverksamheten längs med Strandvägen har sin in- och utlastning mot 
CW Borgs väg. Detta skapar en tydlig baksida mot CW Borgs väg.  
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Parkeringsplats längs med Strandvägen. 
Vy mot Norr. 

Parkering längs med Strandvägen. Vy 
mot väster.  

  

Parkeringsplats längs med CW Borgs 
väg. Vy mot Kyrkberget/Norr. 

Parkeringsplats och lastzon längs med 
CW Borgs väg. Vy mot söder. 

  

Parkeringsplats längs med CW Borgs 
väg. Vy mot öster.  

Parkeringsplats längs med CW Borgs 
väg. Vy mot norr.  

 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är Oasen belägen längs med Strandvägen i södra 
delen av planområdet. Busshållplatsen trafikeras främst av busslinje 3 som 
går i riktning mot Stenungsund station och Hallerna en gång per timme. 
Skolbusslinjen 940 trafikerar även busshållplatsen en gång per dag och leder 
till Kopperskolan. Sydost om planområdet finns det idag en järnvägskorsning 
vid Göteborgsvägen – Doterödsvägen med helbommar.  
 
Stenungsunds station ligger i dagsläget norr om Stenungsund centrum. Det 
pågår ett planarbete för en ny station i centrala Stenungsund för både tåg- och 
busstrafik. Dubbelspår planeras vid Resecentrum, 15 hållplatslägen för buss 
utmed tågplattformen samt en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid 
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Västanvindsgatans förlängning. Visionen är att resecentrumet ska främja ökat 
kollektivtrafikresande, trygghet dygnet runt, orienterbarhet, uppsikt och 
tillgänglighet.  
  
Gång- och cykeltrafik 
Längs med delar av CW Borgs väg finns det idag smal gångbana på vardera 
sida. Längs med delar av CW Borgs väg slutar gångvägen abrupt och övergår 
till asfalterade parkeringsplatser.  
 
På vardera sida av Göteborgsvägen finns det två breda gång- och cykelvägar. 
Längs med Strandvägen finns det en bred gångväg på södra delen samt en 
kortare gångväg på norra delen av vägen som samsas med parkeringsplatser 
som backar ut på gångvägen.  
 

  

Gångväg på norra sidan av CW Borgs 
väg som slutar abrupt. Vy mot öster.  

Gångväg på norra sidan av CW Borgs 
väg som ersätts med parkeringsplatser. 
Vy mot norr. 

  

Strandvägen med bred gångväg på södra 
sidan. Vy mot öster. 

Parkeringsplatser längs med norra sidan 
av Strandvägen. Vy mot nordväst. 

 
Störningar 
Buller 
En bullerutredning har tagits fram av Akustikverkstan, daterad 2021-11-30. 
Beskrivning av hur planområdet påverkas av buller beskrivs på sida 35-36.  
 
Farligt gods 
Planområdet angränsar till Bohusbanan som är en transportled för farligt gods 
och där transporter av järnvägsvagnar innehållande olika typer av farligt gods 
sker dagligen. En riskutredning har tagits fram av COWI, 2020-10-08 inom 
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ramen för detaljplanen. Mellan studerat planområde och Bohusbanan löper 
Göteborgsvägen, väg 770, vilket inte är en utpekad transportled för farligt 
godsled. Med anledning av detta har väg 770 ej beaktats i denna riskutredning 
då endast enstaka mindre transporter av farligt gods kan förväntas passera 
förbi området och att dessa utgör ett försumbart riskbidrag jämfört med 
Bohusbanan.  
 
Stenungsunds kommun fick ett planeringsbesked från Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2021-01-18. Länsstyrelsen beslutade att kommunens 
detaljplaneförslag inte innebär att den tilltänkta bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet med avseende på risker i samband 
med trafikering av farligt gods vid angränsande väg och järnväg. Beslutet 
förutsätter att det nya planförslaget utförs enligt den aktuella begäran och att 
följande villkor uppfylls i det kommande detaljplaneförslaget.  

 
• Ett bebyggelsefritt område skall bevaras inom 0-30 meter från 

Bohusbanan. Det bebyggelsefria område skall ej utformas på ett sätt 
som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Det bebyggelsefria området 
kan användas för ytparkering, lokalväg eller GC-bana. 

• Barriär/skydd mellan studerat område och Bohusbanan skall finnas 
som motverkar att vätska kan rinna in på området. Förslag på barriär 
kan vara: vall, dike eller plank/vägg som är tät i nedkant. Befintligt 
område mellan Bohusbanan och väg 770 bedöms uppfylla denna 
funktion.  

• Inom 50 meter från Bohusbanan skall utrymning bort från Bohusbanan 
vara möjlig.  

• Fasadkrav för ny bebyggelse (som vetter mot Bohusbanan inom 0-50 
meter från Bohusbanan): Alla fasader inklusive tak skall utformas med 
ytskikt i obrännbart material. Eventuella fönster ska vara EI30-
klassade.  

• Ventilationsintag skall placeras högt och vetta bort från Bohusbanan. 
Kravet gäller all ny bebyggelse inom 50 meter från Bohusbanan.  

• Ny bebyggelse inom 0-50 meter från Bohusbanan skall utformas så att 
den kan motstå en gasmolnsexplosion (10 kg gasol) med sitt centrum i 
mitten av det spår som ligger närmast byggnaden. Detta krav syftar till 
att byggnaden ska motstå dimensionerande last utan att utsättas för 
fortskridande ras.  

• Fönster/glaspartier i fasaden för första radens bebyggelse inom 50 
meter från Bohusbanan som vetter mot Bohusbanan skall ej vara 
öppningsbara. Vidare ska fönster/glaspartier i fasad för första radens 
bebyggelse inom 50 meter från Bohusbanan som vetter mot 
Bohusbanan förstärkas så att större splitterskador motverkas vid en 
explosion. Exempel på en åtgärd som bedöms uppfylla detta krav är att 
förse fönster/glaspartier med plastfilm.  

  
Förorenad mark 
En markmiljöundersökning har tagits fram av WSP, daterad 2021-12-01. I 
genomförd undersökning har jord provtagits i 13 provpunkter med hjälp av en 
borrbandvagn utrustad med skruvprovtagare. Asfalt har analyserats i en 
provpunkt samt grundvatten i tre provpunkter. Fältmätning har utförts för 
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lättflyktiga kolväten. Inga ämnen kunde detekteras (< 1 ppm). Utöver detta har 
inga syn- eller luktintryck indikerat på någon allvarlig föroreningssituation i 
mark.  
 
Utifrån analysresultaten har inga metaller eller organiska ämnen påträffats i 
jord i halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I ett 
antal provpunkter har resultatet visat halter överstigande Naturvårdsverkets 
nivåer för mindre än ringa risk vilket är relevant om massorna ska 
återanvändas i andra projekt eller på en annan plats.  
 
De större parkeringsytorna i undersökningsområdet utgörs av grus. En 
asfalterad yta har undersökts i den nordöstra delen av området, där 
asfaltsprov har uttagits i en provpunkt i samband med borrningen, för att 
undersöka förekomst av stenkolstjära. I uttaget asfaltsprov var halten av PAH 
(summa 16 st) låg, 2,3 mg/kg, vilket ej indikerar på tjärafalt.  
Grundvattnet som har analyserats har visat låga halter av metaller och 
organiska ämnen i samtliga tre provpunkter, understigande holländska 
signal/intervention values, Svenska Petroleum Institutets rekommenderade 
riktvärden för bensinstationer och under Livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten.  
 

 

Provpunktskarta med resultat. WSP 2021.  
 

Havsnivåhöjningar 
Pågående klimatförändringar innebär att havsnivån stiger. Enligt vissa 
prognoser kan nivån komma att stiga med upp till ca 1,0 m fram till år 2100.  I 
Stenungsund mildras effekten till viss del av den pågående landhöjning och 
havsnivån beräknas kunna öka med ca +68 centimeter år 2100. Generellt vid 
kusten råder en komplex översvämningsproblematik då havets vattennivå 
varierar naturligt med väder och vind. Det kan således vara stor skillnad på 
låg- och högvatten. Vid storm längs västkusten råder ofta västliga vindar, vilka 
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kan medföra att vattenståndet stiger och tillfälligt når extremnivåer. Vid 
Stenungsund beräknas enligt SMHI vattennivån år 2100 kunna stiga med 
drygt två meter vid extrema tillfällen. Strandvägen ligger så lågt att delar av 
gatan därför riskerar att översvämmas. Om vattenståndet är så högt att 
Strandvägen översvämmas kan räddningsfordon nå fastigheterna längs CW 
Borgs väg via Göteborgsvägen. Räddningsfordon får åka mot färdriktningen 
på den föreslagna enkelriktade CW Borgs väg vid akutbehov. Längs denna 
alternativa väg ligger marken som lägst på nivån +3,0 m, dvs en dryg 1 meter 
högre än korsningen vid Strandvägen / CW Borgs väg. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har beslutat om ”Skydd mot 
stigande vattennivåer” 2021-03-04. Nya detaljplaner ska planeras med 
golvnivåer högre än +2,8 meter (prioriterade vägar +2,1 meter) över normal 
havsnivå (RH2000) fram till dess att en yttre skydd längs kajen byggs inom 
Stenungsunds centralort. För aktuellt planområde ligger entrébjälklag på nivån 
+3,0 och kan därför bedömas säkert i förhållande till havsnivåhöjning. 
Eventuella källare därunder ska därför utföras med vattentät konstruktion.  
 

 

Översvämningskarteringar (MSB, 2021), 2,5 meter. 
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Resultat från översvämningsmodell. Maximalt vattendjup i centrala Stenungund vid ett 
100-årsregn. Ramböll, 2017. 
 

 

Beräknat maximalt vattendjup vid skyfall nuläge (WSP, 2022) 
 
Fornlämningar 
På höjden norr om planområdet finns två fornlämningar, en stenkrets/stenrad, 
L1969:7948 samt en stensättning, L1969:8019. Fornlämningarna bedöms ha 
ett kulturhistoriskt värde och ska därför tas hänsyn till. Planförslaget bedöms 
inte påverka fornlämningarna negativt.  
 
Nordvästra delen av planområdet ingår i område av kulturmiljöer i 
kommunerna, som beskrivs som ’Tätortsmiljö med äldre trähusbebyggelse 
och kapell'. Planområdet angränsar i nordväst till ett flertal småhus med q-
beteckning. Därmed kan västra delen av planområdet bedömas vara 
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kulturhistoriskt känsligt och bör därför ta hänsyn till omkringliggande 
bebyggelse.  
 
Teknisk försörjning 
Drickvatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vattentjänsterna 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten och försörjs idag med kommunalt VA-
nät som utgörs av åtta serviser för dricksvatten och spillvatten. Fyra serviser 
går norrut från huvudledningar i C W Borgs väg, två serviser går söderut från 
huvudledningar i C W Borgs väg, och två serviser går från huvudledning i 
Strandvägen norrut mot föreslagen bebyggelse. Befintlig trycknivå i 
planområdet är enligt kommunen ca 70 meter vattenpelare.  
 
Dagvatten 
Dagvatten avleds idag dels via brunnar i gatan och dagvattenserviser till 
befintligt ledningsnät för dagvatten i CW Borgs väg och Strandvägen. 
Ledningsnätet går via Östra Köpmansgatan till ett utlopp vid Hamnpiren och 
släpps till Askeröfjorden som är recipient för dagvattnet.  
 
Askeröfjordens ekologiska status är klassad som Måttlig. Kemisk status har 
klassningen Uppnår ej god, enligt VISS. Kvalitetskraven för vattenförekomsten 
är God ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus. Den aktuella 
exploateringen får inte innebära att statusen i recipienten försämras.  

 
Skyfall 
Inom planområdet finns idag inga stora risker för översvämning vid 
extremnederbörd. Översvämningsrisk finns dock på intilliggande fastighet 
Stenung 3:119 samt nedströms på Strandvägen och vid Stenungs torg.  

 
Brandposter 
I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. 
 
Värme 
Fjärrvärme finns i CW Borgs väg respektive Strandvägen. Planområdet kan 
anslutas till fjärrvärmenätet.  
 
El, tele och bredband 
Elledningar är belägna i Strandvägen respektive CW Borgs väg och ansluter 
till fastigheterna inom planområdet. Teleledningar finns i Strandvägen, CW 
Borgs väg och Göteborgsvägen. 
 
Avfallshantering 
Kommunal sophantering sköts av Renova AB. Närmaste återvinningsstationen 
ligger cirka 300 meter från planområdet, längs med Södra Vägen. Den 
befintliga återvinningsstationen ligger på platsen där det nya resecentrumet 
planeras. Återvinningsstationen planeras att flyttas och ny placering utreds 
vidare. 
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Råd och krav från Arbetsmiljöverket och de lokala föreskrifterna för 
avfallshanteringen ska följas. Råd och anvisningar för transport av 
hushållsavfall från Avfall Sverige ska uppfyllas. I Boverkets byggregler (BBR) 
finns bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar. Dessa ska 
tillämpas. Avfallsutrymmen ska byggas med kapacitet för sortering av 
hushållsavfallet i matavfall och brännbart, utrymmena bör dimensioneras för 
utsortering av fler fraktioner vid fastighet för att möta framtida behov.  
Arbetsmiljöverket ställer idag krav på arbetsmiljön för renhållningsarbetare 
Avfallsutrymmen bör placeras så att de är lättillgängliga vid hämtning. 
Backning med sophämtningsfordon bör inte ske annat än i samband med 
vändning. På gator bör renhållningsbilarna vid tömning kunna disponera en 
plats med bredd 4 meter.  
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PLANFÖRSLAG 
 

MARKANVÄNDNING 
Föreslagen bebyggelse 
Planförslaget möjliggör uppförandet av flerbostadshus inom fastigheten 
Stenungsund Stenung 3:112 med flera. Illustrerad utformning visar tre primära 
bostadskvarter, Kvarter Bonum, BRF och KHF. 
 

 

Illustrationskarta (Liljewall 2022-02-21).  
 
I bostadskvarter Bonum föreslås användningen BC1, bostäder med 
centrumändamål i endast bottenvåning som ramar in en gemensam grön 
innergård. Byggnadskroppen består av en lamell i fem till sex våningar som 
föreslås placeras längs med CW Borgs väg. Kvarteret är placerat ovanpå ett 
parkeringsgarage i marknivå. Innergården är ovanpå parkeringsgaraget och 
öppnar sig norrut upp mot befintlig bebyggelse och Kyrkberget. 
Byggnadskroppen längst med CW Borgs väg ska ha en våningshöjd i 
entréplanet som möjliggör lokaler. Främst föreslås centrumlokaler på varsin 
gavel av den södra byggnadskroppen ut mot CW Borgs väg för att skapa 
stadskaraktär. Planen medger att vind kan inredas. Lägenheterna nås via 
invändigt trapphus och hiss. Sammanlagt rymmer byggnaderna cirka 60 
lägenheter. Parkering sker i ett markgarage.  
 
 

Bonum 

BRF 

KHF 
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Kvarter Bonum, sektion  
 
I bostadskvarteret BRF föreslås användningen BC1, bostäder med 
centrumändamål i endast bottenvåning och består av en lamell i fem till sex 
våningar som föreslås placeras längs med CW Borgs väg. Byggnadskroppen 
ska ha en våningshöjd som möjliggör lokaler i entréplanet. Planen medger att 
vind kan inredas. Lägenheterna nås via invändigt trapphus och hiss. 
Sammanlagt rymmer byggnaden cirka 40 lägenheter. Parkeringsgarage 
föreslås på delar av entréplanet och angörs via CW Borgs väg. Ovanpå 
parkeringsgaraget föreslås en gemensam terrass mot söder och utsikt mot 
bostadskvarteret KHF och grönytor.  
 

 

Kvarter BRF och KHF, sektion 
 
I Bostadskvarter KHF, föreslås användningen BC1, bostäder med 
centrumändamål i endast bottenvåning. I illustrationen föreslås två punkthus i 
åta till nio våningar som är placerade ovanpå ett parkeringsgarage i marknivå 
med angöring från Strandvägen. Kvarterets friyta för utevistelse är ovanpå 
parkeringsgaraget och utgör länken mellan de två punkthusen. Innergården 
nås via en trappa/ramp från Strandvägen. Sammanlagt rymmer byggnaderna 
cirka 60 lägenheter.  
 
I östra delen av planområdet föreslås allmän plats – NATUR. Användningen 
NATUR tillämpas för att bevara befintligt grönområde samt utgöra 
skyddsavstånd mellan föreslagen bebyggelse vad gäller eventuella störningar 
och risk för olyckor längs med Bohusbanan.  
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Solstudie 
Solstudie har tagits fram 2022-02-18 för att visualisera föreslagna byggnaders 
påverkan på omkringliggande bebyggelse. Solstudierna redovisas i en bilaga 
som bifogas till planhandlingarna. De redovisade solstudierna visar på 
skuggpåverkan på angränsande fastigheter med anledning till den föreslagna 
exploateringen såsom befintliga byggnader på norra sidan av CW Borgs väg 
samt komplementbyggnader och trädgård till småhusbebyggelsen på 
Kyrkberget. De fastigheter som påverkas bedöms ha solförhållanden som 
klarar riktvärdena i Boverkets byggregler (BBR).  
 

  

Solstudie, sommar 25 juni kl 09.00 Solstudie, Höst 22 september kl 09.00 

  

Solstudie, sommar 25 juni kl 12.00 Solstudie, Höst 22 september kl 12.00 

  

Solstudie, sommar 25 juni kl 15.00 Solstudie, Höst 22 september kl 15.00 
 
Landskapsbild 
Bebyggelsen runtomkring planområdet är i dagsläget främst i 1-3 våningar där 
föreslagen bebyggelse i 2-6 våningar i kvarteren Bonum bedöms medföra 
påverkan på landskapsbilden till och från Kyrkberget. För att värna om 
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befintliga siktlinjer föreslås bebyggelsen närmast Kyrkberget avtrappas och 
studeras vidare inför granskning. 
 

 

Sektion som visar Stenungsunds kapell på Kyrkberget och föreslagen bebyggelse.  
 
Kulturmiljö 
Planområdet är beläget söder om bevarandeplanen för Kyrkberget. 
Föreslagen bebyggelse kommer att påverka stads- och landskapsbilden 
genom att de nya byggnaderna blir högre än nuvarande och kommer därmed 
att bli mer framträdande. Visuellt tar föreslagna byggnader närmast 
Kyrkberget, Kvarter Bonum, stöd i den bakomliggande sluttningen med 
tillhörande vegetation och bebyggelse, samt att volymerna närmast 
Kyrkberget har en avtrappning.  
Inverkan på bevarandeplanen för Kyrkberget och de värden som detta syftar 
till att säkerställa bedöms dock bli begränsad eftersom planområdet är utanför 
bevarandeplanen och påverkar inte någon byggnad fysiskt. Planförslaget 
bedöms inte påverka bevarandeplanen negativt.   
 
Natur 
De föreslagna byggnaderna placeras på ytor där det tidigare har varit 
bebyggelse, även om utbredningen är annorlunda. Viss sprängning av berg 
kommer dock att krävas i Kvarter Bonum för att möjliggöra parkeringsgarage 
under byggnaderna. Berörd mark utgörs främst av berg i dagen eller berg med 
tunt jordtäcke med träd och buskage. Utbyggnaden av bostadshuset påverkar 
dock inte grönstrukturen utanför planområdet.  
 
Längs med bostadshusen som angränsar till CW Borgs väg föreslås en bård 
med träd och vegetation för att skapa ett grönt stadsrum och tydlig 
stadskaraktär. Grönytor och träd som angränsar till Kvarter BRF kommer att 
avlägsnas i samband med exploatering av bostadshuset. Gestaltningen 
studeras vidare inför granskning. 

 
ILLUSTRATION 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram tas fram för planområdet med omnejd av Norconsult, 
och kommer fogas till planhandlingarna i kommande granskningsskede. 
 
Barnperspektiv 
Trafiksäkerheten längs med Strandvägen och CW Borgs väg bedöms öka när 
Strandvägen får tydlig trafikseparering och CW Borgs väg planeras ha låg fart. 
 
Inga lekplatser planeras inom allmän plats, däremot bevaras stor del av 
grönområdet i östra delen av planområdet som kan vara en intressant och 
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lärorik lekmiljö för barn. Även Kyrkberget, norr om planområdet kan utgöra en 
grön lekmiljö.  
 
TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION 
Gång- och cykel 
Trafikseparerad gång- och cykelväg utvecklas längs med södra delen av 
Strandvägen för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet. CW Borgs väg 
planeras att få trafikseparering för gående. Cyklister på CW Borgs väg får 
cykla i blandtrafik på körbanan. 
 
I kvarter Bonum möjliggörs totalt 120 cykelplatser, 80 cykelplatser i kvarter 
BRF och 120 cykelplatser i kvarter KHF. Parkeringsnormen för cykel i samtliga 
tre kvarter är 2 cykelplatser / lägenhet, varav 1,5 cykelplatser ska vara 
väderskyddat. Parkeringsnorm för handel är 15 cykelplatser / 1000 BTA.  
 
Kollektivtrafik 
Västtrafik planerar att sluta trafikera Strandvägen med kollektivtrafik och därför 
kommer busshållplatsen Oasen att tas bort.  
 
Ett parallellt planarbete pågår med detaljplan för ett nytt resecentrum strax 
sydost om planområdet längs med Göteborgsvägen. Det nya resecentrumet 
planeras för tåg och bussar med både lokal och regional trafik vilket möjliggör 
ett enkelt resande med kollektivtrafik inom kommunen och till exempelvis 
Göteborg. Detaljplanen för nya resecentrum var under hösten 2021 på 
samråd. Inom planområdet möjliggör det nya resecentrum god tillgång till 
kollektivtrafik och minskar därmed bilberoendet.   
 
Trafik och Parkering 
Ett trafikförslag har tagits fram av Sigma Civil 2021-12-10 som utgör underlag 
för detaljplanen. CW Borgs väg får planbestämmelsen GATA. CW Borgs väg 
föreslås omvandlas till en enkelriktad lågfartsgata, samt att det ska vara ett 
grönt gaturum med inslag av träd, vegetation och öppna dagvattenlösningar.  
 
I planförslaget föreslås en parkeringsnorm om 0,5 parkeringsplatser per 
lägenhet. Parkeringsnorm för handel är 25 parkeringsplatser / 1000 BTA.  

 
Kvarter Bonum 
Parkering föreslås ske i markgarage i kvarter Bonum med in- och utfart mot 
CW Borgs väg från byggnadens västra del. Parkeringsgaraget möjliggör totalt 
49 + 25 parkeringsplatser. Miljörum föreslås placeras i entréplan vid västra 
respektive östra fasaden. Lastzon för sophämtning anordnas på gatumark i 
anslutning till soprum. 
 
Kvarter BRF 
I kvarter BRF föreslås markgarage med in- och utfart mot CW Borgs väg från 
byggnadens östra sida. Parkeringsgaraget möjliggör totalt 25 
parkeringsplatser. I östra delen av bostadshuset föreslås ett miljörum med 
entré mot CW Borgs väg. Lastzon för sophämtning anordnas på gatumark i 
anslutning till soprum. 



 31 

 
Kvarter KHF 
I kvarter KHF föreslås markgarage med in- och utfart mot Strandvägen från 
byggnadens västra sida. Parkeringsgaraget möjliggör totalt 24 
parkeringsplatser. I västra respektive södra delen av bostadshuset föreslås ett 
miljörum. Lastzon för sophämtning anordnas på gatumark i anslutning till 
soprum. 
 
Placeringen och utformningen av byggnaderna har justerats efter att 
trafikförslaget har levererats dock inte i en omfattning som påverkar 
utredningsresultatet. 
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Ett tekniskt PM – Geoteknik har tagit ram av EQC Group, daterad 2012-12-11. 
EQC Group bedömer att planområdet är plant till stora delar med en generell 
lutning på cirka 2 % från norr till söder. I den östra delen av området, mellan 
CW Borgs väg och Strandvägen, förekommer en ”ö” av berg i dagen med 
nivåer över omgivande mark. I norr avgränsas området av en mycket brant 
bergvägg. 
 
Jorddjupen varierar enligt sonderingarna mellan ca 1-13 m. Sonderingarna har 
stoppat på block, berg eller fast lagrad friktionsjord. Det fasta ytskiktet har en 
tjocklek av ca 1 m och utgörs enligt skruvprovtagningen av grus, sand och silt. 
Även torrskorpelera har påträffats. Massorna är delvis troligen fyllnadsmassor 
Den lösa jorden som underlagrar det fasta ytskiktet har en tjocklek av mellan 
ca 2-5 m och utgörs av gyttja. Även lera har påträffats under gyttjan i två 
provtagningspunkter. 
 
Vatten förekommer i hålrum och spricksystem i de ytliga jordlagren som 
ytvatten. I gyttjans och lerans porer samt i friktionsjorden under gyttjan och 
leran förekommer vatten som grundvatten. Både ytvatten och grundvatten 
bedöms variera beroende på årstid och nederbörd. Inga mätningar av 
grundvattnet har gjorts inom denna undersökning. 
 
Stabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela 
området. Lokala stabilitetsproblem kan uppkomma vid schaktning och vid 
stora uppfyllnader. Ingen risk för blocknedfall bedöms förekomma inom 
detaljplaneområdet. 
 
Gyttjan och leran bedöms vara sättningskänslig och ökad belastning på jorden 
genom påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms kunna 
ge stora tidsberoendesättningar. Av denna anledning bör uppfyllnader i 
möjligaste mån undvikas. Önskas uppfyllnader ska vidare geotekniska 
undersökningar av sättningsförhållandena utföras. Vid platsbesök kunde även 
tecken ses på att det delvis pågår sättningar inom området. 
 
Vid grundläggning av nya bostäder bedöms det på grund av sättningskänslig 
jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt att med någon typ av 
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grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta 
lämpligast göras med spetsbärande pålar, men där lagren av lös jord är liten 
kan det även vara möjligt skifta ur den lösa jorden till bättre massor. I 
projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs i 
husens läge för att få en så optimal grundläggning av byggnaderna som 
möjligt. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dricks-och spillvatten 
I VA- och dagvattenutredningen framtagen av WSP 2022-01-14 som utgör 
underlag för detaljplanen, beräknas befintligt vattentryck vara tillräckligt för 
tillkommande bebyggelse. Eventuellt behov av tryckreducering bekostas av 
fastighetsägaren. Nya spillvattenledningar föreslås ligga med självfall. 
Utredningen föreslår att befintliga serviser används för nya byggnader 
avseende dricksspill- och dagvatten. Servisernas status behöver dock 
kontrolleras. En ny dagvattenservis föreslås. 
 
För de delar av byggnaderna där nivå för färdigt golv ligger under marknivå vid 
förbindelsepunkten kommer pumpning att erfordras. 
 
Spillvattenanläggningen nedströms planområdet är påverkad av 
tillskottsvatten vid kraftiga regn samt höga havsnivåer. Planen innebär en 
ökad belastning till spillvattensystemet. För att frigöra utrymme i befintlig 
anläggning för ytterligare anslutningar behöver utredning och åtgärder utföras 
för att minska mängden tillskottsvatten. Beroende på problematiken kring 
tillskottsvattnet kan det vara aktuellt att både åtgärda felanslutna ytor samt 
åtgärda ledningar i dåligt skick.  
 
Dagvatten 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar ökar, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. Även förväntat 
framtida varmare klimat leder till flödesökningar. För att inte öka belastningen 
på ledningsnät och recipient krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade 
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett 
framtida 30-årsregn fördröjs till motsvarande befintligt flöde vid 2-årsregn. En 
rekommendation är att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas.  
 
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 3 
undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av 
dagvattnet; övriga ämnens mängder och halter minskar. För att inte försämra 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs rening av 
dagvattnet. Föreslagen huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera 
mängden föroreningar som når recipienten är rening via biofilter, 
skelettjordskonstruktioner samt översilningsytor och brunnsfilter. Fördröjning 
av renat vatten kan även ske i dagvattenkassetter. Denna fördröjnings- och 
reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och fördröjningsåtgärd 
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innan avledning till befintligt dagvattensystem förbättrar situationen jämfört 
med dagens situation.  
 
Dagvatten föreslås att fördröjas och renas inom planområdet. Enligt 
utredningen krävs en total fördröjningsvolym om 252 m3 för hela planområdet 
där fördröjning inom kvartersmark uppgår till 161 m3 om motsvarande befintligt 
maxflöde vid 2-årsregn ska bibehållas. Det nya dagvattensystemet behöver 
placeras och utformas så att fördröjt flöde kan ansluta till dagvattenserviser 
samt att eventuell breddning från dagvattenanläggningarna kan ske utan att 
skada intilliggande bebyggelse eller infrastruktur. I detta område är det viktigt 
att inte situationen nedströms förvärras till följd av exploateringen. I nuvarande 
bebyggelseförslag finns ett antal tänkbara ytor för dagvattenhantering inom 
kvartersmark. I kartan nedanför har dessa ytor, som även ligger i anslutning till 
dagvattenserviser markerats med rosa. Rosamarkerade ytor ligger även 
utanför föreslagna garageplan vilket även måste beaktas om underjordiska 
anläggningar byggs. Ytor för fördröjning och rening av dagvatten inom allmän 
plats föreslås på CW Borgs väg inom planområdet och Strandvägen söder om 
planområdet. Typ av anläggning studeras vidare i det fortsatta planarbetet.  

 

 

Ytor inom kvartersmark där tänkbara fördröjnings- och reningsanläggningar kan 
placeras (WSP, 2022) 

 
Placeringen och utformningen av byggnaderna har justerats efter att 
utredningen har levererats dock inte i en omfattning som påverkar 
utredningsresultatet. 
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Skyfall 
Inom södra delen av planområdet finns det dokumenterad 
översvämningsproblematik. Konsekvenserna av detaljplanens utformning vid 
ett skyfall har studerats och där möjliga lösningar har utretts för att möjliggöra 
utrymning, förebygga skador, säkerställa framkomlighet för räddningstjänst 
samt tillgängligheter och funktion hos tekniska försörjningssystem. Vidare är 
det även essentiellt att säkerställa att föreslagen byggnation inte tar skada 
eller orsakar skada på befintlig bebyggelse vid en klimatanpassat 100-
årsregn.  
 
En modell har satts upp för detaljplaneområdet samt tillhörande 
avrinningsområde. Den hydrauliska modellen har använts för att beskriva 
nuläge samt framtida situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktorn 1,3.  
Inom planområdet finns idag inga stora risker för översvämning vid 
extremnederbörd. Översvämningsrisk finns dock på intilliggande fastighet 
Stenung 3:119 samt nedströms på Strandvägen och vid parkeringen för 
Stenungs torg. Skyfallsmodellering visar att avskärande diken behöver skapas 
i norra och nordöstra delen av planområdet, vid kvarteret Bonum, vilket 
bedöms kunna minimera riskerna vid extrem nederbörd. Söder om C W Borgs 
väg vid kvarter BRF föreslås även mindre diken eller att en marklutning 
skapas som hindrar skyfallsflöden mot att ställa sig mot den nya bebyggelsens 
södra fasad och hindra avrinning mot lågpunkt på grannfastighet 3:119. I 
plankartan föreslås bestämmelsen m1, ’marken ska vara tillgänglig för 
avledning av skyfall’ för att säkerställa att tillräckliga ytor tillskapas för att 
undvika olyckor eller skador. 
 
Eventuella nedfarter till samtliga källarplan behöver förses med vall och/eller 
linjeavvattning för att motverka att vattenflöden rinner ned i källarplan. Vidare 
föreslås att dagvatten fördröjs och renas via växtbäddar och skelettjordar, 
samt som komplement via översilningsytor, brunnsfilter och eventuellt gröna 
tak. Framtida marklutningar behöver anpassas så att inte vatten ställer sig mot 
några av de framtida byggnaderna. Höjdsättning av mark eller nytt dike 
behöver även skapas för att förhindra ökat vattendjup på fastigheterna 3:119 
och 3:218. 
 
Modellen har antagits med en plan sektion för vägen längs CW Borgs väg. Då 
uppkommer vattendjup något högre än 20 cm vilket är maximala kravet för 
tillgänglighet för utryckningsfordon. Det kommer hanteras genom att skeva 
ytan mot norr men inte ända mot fasadvägg som skulle skada byggnad. 
Därmed kommer framkomlighet möjliggöras längs hela vägen. 
 
Eventuella skillnader i vattendjup på Strandvägen och sydväst därom är 
mindre än 5 cm. När det gäller framkomlighet för utryckningsfordon är gränsen 
0,2 meters vattendjup för att ett ambulansfordon (motsvarande personbil) ska 
kunna passera och 0,5 meter för räddningstjänstens större fordon.  
Resultatet från denna simulering visar att större fordon ska kunna passera via 
C W Borgs väg. Centralt på denna väg kan dock vattendjupet stiga över 0,2 m 
om inga skyfallsflöden hanteras i fördröjningsanläggningar eller eventuellt 
uppdimensionerat ledningsnät. Noteras bör att de förslag på 
fördröjningsvolymer för dagvatten som framgår av denna utredning inte 
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har simulerats i skyfallssimuleringen. Om fördröjningsvolymerna skapas 
kommer situationen med stor sannolikhet att förbättras avseende 
framkomlighet vid skyfall. En ytterligare åtgärd skulle kunna vara 
att dimensionera upp befintligt dagvattensystem på C W Borgs väg då större 
rörvolymer, som kan hantera mer än tvåårsregn, innebär att mer dagvatten 
sväljs i ledningsnät. Ledningsnätet fungerar då som magasin om vattnet inte 
omedelbart kan ledas vidare nedströms. 
 

 

Beräknat maximalt vattendjup vid skyfall framtida bebyggelse (WSP, 2022) 
 
Tele och el 
Elledningar är belägna i Strandvägen respektive CW Borgs väg och ansluter 
till fastigheten inom planområdet. Eventuellt behov av transformatorstation 
utreds vidare. 
 
Avfallshantering 
Miljörum med avfalls- och återvinningsmöjligheter ligger på var sida av 
lamellen längs med CW Borgs väg i Kvarter Bonum och östra delen av Kvarter 
BRF med ingång från CW Borgs väg. I södra delen av planområdet finns 
ingång till miljörum i södra respektive västra sidan om Kvarter KHF. Lastzon 
för sophämtning anordnas på gatumark i anslutning till soprum. 
 
STÖRNINGAR OCH RISKER 
Buller 
Planområdet är bullerutsatt på grund av närheten till Bohusbanan och 
Göteborgsvägen. En bullerutredning har tagits fram av Akustikverkstan, 
daterad 2021-11-30. Enligt bullerutredningen beräknas majoriteten av 
planområdet klara riktvärdet 60 dBA vid alla fasader. Bullerutredningen anger 
att fasaden på det föreslagna flerbostadshuset i sydöstra delen av 
planområdet är bullerutsatt och uppnår cirka 63 dBA vid fasad. Allmänna 
rekommendationer och riktvärden för buller vid bostadsbyggnads fasad är 
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högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Resterande fasader ligger på en nivå mellan 
50-60 dBA ekvivalent ljudnivå.  
 
Under förutsättning att planlösningar anpassas till bullersituationen kan 
riktvärden enligt SFS 2015:216 uppfyllas. Om den dygnsekvivalenta ljudnivån 
vid fasad överstiger 60 dBA bör 55 dBA ekvivalent och 70 maximal ljudnivå 
uppfyllas för minst hälften av bostadsrummen. Typologier för lägenheterna i 
sydöstra delen av planområde bedöms möjligt att utformas för att uppnå och 
uppfylla riktvärdet genom att använda lokala anpassningar som till exempel 
burspråk och balkong. 

 
Inom planområdet finns det goda möjligheter att utforma både privata och 
gemensamma uteplatser som får en god ljudmiljö med ekvivalent ljudnivå 
under riktvärdet 50 dBA och maximal ljudnivå under riktvärdet 70 dBA. Dock 
kan ljudnivåer över riktvärdena komma att uppstå vid balkonger och privata 
uteplatser mot Göteborgsvägen och CW Borgs väg. Genom att skapa 
gemensamma uteplatser som är bortvända från Bohusbanan och har god 
ljudmiljö i markplan som kan fungera för alla boende, kan eventuella 
uteplatser/balkonger som är bullerutsatta ses som ett komplement. Tillgång till 
utemiljö med godkända ljudnivåer ska beaktas i projekteringsskedet. 
 
Planområdet ligger utanför riskområde för industribuller från industrier i norra 
Stenungsund.  
 

 

Ekvivalent ljudnivå inom planområdet, Akustikverkstan 2021. 
 
Placeringen och utformningen av byggnaderna har justerats efter att 
utredningen har levererats dock inte i en omfattning som påverkar 
utredningsresultatet. 
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Vibrationer 
En vibrationsutredning har tagits fram av Akustikverkstan, daterad 2021-11-17 
för detaljplan Stenungsunds resecentrum. Planområdet för planerade 
resecentrum ligger strax sydost om aktuellt planområdet och bedöms därför 
vara relevant för även denna planprocess.  
 
År 2040 beräknas 3,7 godståg passera Stenungsund och maxlängden ökar 
något, från 400 meter till 630 meter. Även med denna framtida prognos 
kommer inte fem överskridanden per natt kunna ske då endast 3,7 godståg 
beräknas passera per dygn. Utifrån antal tåg i framtidsprognos och att 
störningen i dagsläget inte uppnår gräns för måttlig störning anses risk för 
överskridanden av komfortvibrationer i området vara låg. 
 
Luft 
En luftkvalitetutredning för Göteborgsvägen, mellan Strandvägen och 
Kyrkvägen har tagits fram av Ivl, Svenska miljöinstitutet daterad 2021-10-22. 
Förhöjda halter av kvävedioxid och partiklar finns längs med Göteborgsvägen.  
I utredningen skattades årsmedelvärdet för kvävedioxid, NO2 vara 14 μg/m3 
vilket underskrider MKN för årsmedelvärde på 40 μg/m3. Den beräknade 98-
percentilen för dygnsmedelvärde var 37 μg/m3 och överskred därmed den 
nedre utvärderingströskeln (NUT) för dygnsmedelvärdet men underskred den 
övre utvärderingströskeln (ÖUT). Ingen utvärderingströskel överskreds för 98-
percentilen för timmedelvärdet som beräknades vara 53 μg/m3 (se tabell 
nedanför). Årsmedelvärdet för partiklar, PM10 skattades vara 11 μg/m3 vilket 
innebär att det inte överskrider MKN för årsmedelvärde på 40 μg/m3. Den 
beräknade 90-percentilen var 17 μg/m3 och överskrider därmed ingen 
utvärderingströskel för dygnsmedelvärdet (se tabell nedanför). 
 
Luftkvaliteten bör beaktas vid ökad trafik alternativt vid förtätning med sämre 
ventilation som följd. 
 

 

Uppskattade årsmedelvärden och percentiler för NO2 samt PM10 (ivl Svenska 
miljöinstitutet). 
 
Farligt gods 
Planområdet ligger utanför de skyddszoner som anges i översiktsplanen. 
Avståndet till närmaste industri som bland annat hanterar klorgas ligger cirka 
1,3 kilometer norrut.  
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Slutsatserna i den riskutredning som gjorts för detaljplanen är att risknivåerna 
bedöms vara tolerabla, förutsatt att ett antal åtgärder genomförs. Åtgärderna 
handlar bland annat om att genomföra byggnadstekniska åtgärder som ökar 
föreslagen bebyggelses motståndskraft i händelse av olycka. Riskutredningen 
är baserad på ett tidigare skissförslag där kontor och parkeringshus föreslogs i 
östra delen av planområdet som en barriär mellan Bohusbanan och 
föreslagen bostadsbebyggelse. I nuvarande planförslag föreslås det istället ett 
naturområde mellan föreslagen bostadsbebyggelse och 
Göteborgsvägen/Bohusbanan.  
 
På större avstånd än 50 meter hamnar individrisken både inomhus och 
utomhus på en nivå som anses som låg och där behov av ytterligare 
skyddsåtgärder ej anses föreligga när riskreducerande åtgärder ej beaktas. 
Bostadsbebyggelsen inom planområdet föreslås 50 meter från Bohusbanan. 
 
Baserat på riskutredningen bedöms föreslagen exploatering vara möjlig med 
avseende omfattning och geografisk placering i närheten av Bohusbanan 
förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder/skyddsavstånd beaktas vid ny 
bebyggelse.  
 
Utifrån beräkningar, kriterier, platsspecifika förhållanden och kvalitativa 
värderingar föreslås följande skyddsåtgärder för planerad bebyggelse  
med avseende på närhet till Bohusbanan: 
 

• Ett bebyggelsefritt område skall bevaras inom 0-30 meter från 
Bohusbanan. Det bebyggelsefria område skall ej utformas på ett sätt 
som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Det bebyggelsefria området 
kan användas för ytparkering, lokalväg eller GC-bana. 

• Barriär/skydd mellan studerat område och Bohusbanan skall finnas 
som motverkar att vätska kan rinna in på området. Förslag på barriär 
kan vara: vall, dike eller plank/vägg som är tät i nedkant. Befintligt 
område mellan Bohusbanan och väg 770 bedöms uppfylla denna 
funktion.  

• Inom 50 meter från Bohusbanan skall utrymning bort från Bohusbanan 
vara möjlig. 

• Fasadkrav för ny bebyggelse (som vetter mot Bohusbanan inom 0-50 
meter från Bohusbanan): Alla fasader inklusive tak skall utformas med 
ytskikt i obrännbart material. Eventuella fönster ska vara EI30-
klassade.  

• Ventilationsintag skall placeras högt och vetta bort från Bohusbanan. 
Kravet gäller all ny bebyggelse inom 50 meter från Bohusbanan. 

• Ny bebyggelse inom 0-50 meter från Bohusbanan skall utformas så att 
den kan motstå en gasmolnsexplosion (10 kg gasol) med sitt centrum i 
mitten av det spår som ligger närmast byggnaden. Detta krav syftar till 
att byggnaden ska motstå dimensionerande last utan att utsättas för 
fortskridande ras. 

• Fönster/glaspartier i fasaden för första radens bebyggelse inom 50 
meter från Bohusbanan som vetter mot Bohusbanan skall ej vara 
öppningsbara. Vidare ska fönster/glaspartier i fasad för första radens 
bebyggelse inom 50 meter från Bohusbanan som vetter mot 
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Bohusbanan förstärkas så att större splitterskador motverkas vid en 
explosion. 

 
Inga skyddsåtgärder anses erforderliga för planerad bebyggelse vid studerat 
område intill C W Borgs väg eftersom föreslagen bebyggelse ligger utanför 
skyddsavståndet om 50 meter från Bohusbanan.  
 
Radon 
På grund av fasta och täta ytjordar har ingen radonmätning kunnat utföras på 
plats. Enligt radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av 
Västsvenska Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde 
som låg radonmark. Byggnader föreslås uppföras radonskyddat.  

 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Norra planområdet 
angränsar till två fornlämningar, däremot bedöms dessa inte påverkas negativt 
av förslaget.  
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Bedömning av miljöpåverkan 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 § och Miljöbalken 6 kap 5–7 § för 
aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande vid 
en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Vid samråd med länsstyrelsen 2021-12-07 har framgått att 
länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 
 
Allmänt  
Syftet med undersökningen är att avgöra om planens genomförande kan 
komma att innebära betydande miljöpåverkan eller inte. Om planens 
genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. Undersökningen ska då precisera vilka frågor som ska behandlas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Förslag till ställningstagande  
Med den information som är tillgänglig i dagsläget och med utgångspunkt i 
sammanställningen av de kriterier som anges i miljöbalken 6 kap, 
miljöbedömningsförordningen och dess bilaga bedöms effekterna av 
föreliggande planförslags genomförande inte generera någon betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte göras.  
 
Motiv till bedömning  
Platsen för de tillkommande flerbostadshusen utgörs av befintlig bebyggelse, 
en grusad yta, två småhus samt natur. Den förändring som följer av 
planförslaget handlar framförallt om viss påverkan på närmiljön i form av ökat 
trafikflöde på lokalgatan, landskapsbilden samt förändrade utemiljöer i 
närheten av bostäderna.  
 
Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP2020. 
Denna föreskriver att Stenungsunds tätort, som planområdet ingår i, är i stora 
drag ”färdigbyggt” men att ”vidare utbyggnader av samhället kan därefter ske 
genom förtätningar samt ny- och ombyggnader inom befintlig 
bebyggelsestruktur.”  
 
Den föreslagna detaljplanen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-
förordningen, bilaga 4, vilket i princip innebär att planförslaget:  
 

• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål.  

• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.  
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område.  
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur.  
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet.  
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter.  
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Ett detaljplanearbete på intilliggande fastighet, Stenung 3:57, pågår som syftar 
till att skapa ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund. Detaljplaneförslaget 
kommer således innebära en ytterligare förtätning av området vilket också 
möjliggör hög tillgänglighet till kollektivtrafik från planområdet. De två 
detaljplanerna kommer tillsammans medföra att stadsbilden successivt 
förändras med allt fler inslag av högre bebyggelse och att Stenungsund 
centrum också kommer att förändra målpunkter och stråk. Att stads- och 
landskapsbilden förändras på detta sätt innebär förvisso att områdets karaktär 
förändras men samtidigt är detta en förändring som är i linje med visionen om 
förtätning och att förstärka Stenungsund befintliga centrum. Den föreslagna 
förtätningen i detaljplaneförslaget innebär att grönytorna vid kullen i sydost, 
och de två småhusträdgårdarna i nordväst tas i anspråk för bebyggelse. Detta 
kan medföra lokala försämringar av utemiljöns kvalitet, däremot bedöms det 
inte vara ytor som används av allmänheten i någon större utsträckning. 
Flertalet av de befintliga utemiljöerna kan däremot förbättras i samband med 
föreslagen förtätning då grusade parkeringsplatser tas i anspråk och 
exempelvis förvandlas till bostäder med lokaler i bottenplats. Däremot är det 
viktigt att bevaka frågan om den lokala utemiljön i det fortsatta planarbetet.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 
Inledning 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan 
”planområdet”. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig 
rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan 
och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och ska fungera vägledande i 
plangenomförandet. 
 
Planprocessen 
Planarbetet handläggs med utökat planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan 
och bygglagen (2010:900) Efter genomförd granskning avses planförslaget att 
skickas för antagande i kommunfullmäktige. 
 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 
1:a kvartalet 2022  Beslut om samråd i kommunstyrelsen 
2:a kvartalet 2022 Samråd 
4:e kvartalet 2022 Granskning 
2:a kvartalet 2023 Antagande 
2:a kvartalet 2023 Laga kraft 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om 
bygglov fattas. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är 
fastighetsägaren inte längre garanterad byggrätt. Planen fortsätter dock att 
gälla till dess den ändras eller upphävs av kommunen. 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför 
skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för 
huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  
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Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar 
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten.  
 
Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats. Exploatör ansvarar för 
utbyggnad inom kvartersmark. 
 
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elförsörjningen och Skanova för 
teleförsörjningen inom planområdet. 

 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
 

Ansvarig Vad 

 

Exploatör 
 
 

• utbyggnad och iordningställande 
av byggnader och anläggningar 
inom kvartersmark 

• åtaganden i enlighet med 
plankostnadsavtal och 
marköverlåtelsesavtal 

Stenungsunds kommun 
 

• utbyggnad och iordningställande 
av allmän platsmark 

• underhåll och drift inom allmän 
platsmark och ansökan om 
erforderlig fastighetsbildning 

• ansökan och säkerställande av 
erforderliga rättigheter.  

• utbyggnad, iordningställande 
och förvaltare av tillkommande 
VA-anläggningar inom allmän 
platsmark 
 

Vattenfall Eldistribution 
AB 
 

• eventuell utbyggnad av elnät 
• säkerställande av eventuell 

ledningsläggning genom 
ledningsrätt alternativt servitut i 
samråd med Stenungsunds 
kommun. 

Skanova 
 

• eventuell utbyggnad av telenät 
• säkerställande av eventuell 

ledningsläggning genom 
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ledningsrätt alternativt servitut i 
samråd med Stenungsunds 
kommun. 

Stenungsunds Energi & 
Miljö AB 

• eventuell utbyggnad av 
fjärrvärmenät 

 
Aktörer och avtal 
Gällande avtal 
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören 
Riksbyggen ekonomisk förening. Stenungsunds kommun har genomfört en 
markanvisningsutlysning för att finna en exploatör som vill utveckla området i 
utifrån markanvisningsprogrammet som grund. Markanvisningsavtalet 
undertecknades 2018-06-26 och har förlängts genom ett tilläggsavtal 
fullständigt undertecknades 2020-03-16.  

Plankostnadsavtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Avtalet reglerar bland annat fördelning 
av kostnader för upprättande av detaljplanen. 
 
Genomförandeavtal 
Innan detaljplanens antagande tecknas ett marköverlåtelseavtal mellan 
Stenungsunds kommun och exploatören. I avtalet säkerställs planens 
genomförande ekonomiskt samt att samordning avseende utbyggnaden av 
kvartersmark respektive allmän plats regleras mellan exploatören och 
Stenungsunds kommun. Marköverlåtelseavtalet reglerar även erforderliga 
marköverlåtelser, fastighetsbildningsåtgärder samt ansvar för utbyggnad och 
anslutning till VA-nät, genomförande av gestaltningsprogram med mera.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Planområdet berör fastigheterna Stenung 3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 3:244 
samt del av Stenung 3:248 och 3:57. Stenung 3:112, 3:114, 3:174, 3:234, 
3:244 och 3:57 ägs av Stenungsunds kommun. Stenung 3:248 är en privatägd 
fastighet. 
 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas 
av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning. 
 
Fastighetsindelning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av 
detaljplanen. Det finns fastighetsgränser inom planområdet med osäker 
kvalité. Under det fortsatta planarbetet utreds gränserna vidare för att 
säkerställa gränsernas läge. 
 
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga inom 
planområdet. Detaljplanen medför inlösen av del av fastighet, Stenung 3:248, 
för allmän plats. 
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Det område som i planen får användningsbestämmelsen BC1, kan komma att 
avstyckas till en egen fastighet. 
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätter finns inom allmän plats i planområdet. Hur dessa ska hanteras 
återstår att utreda i fortsatt planarbete. 
 
Servitut 
Det finns ett flertal äldre servitut inom planområdet. Hur dessa ska hanteras 
återstår att utreda i fortsatt planarbete. 
 
UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Dricks-, spill- och dagvatten samt brandpost 
Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet inom planerat 
kommunalt VA-verksamhetsområde. Utbyggnad av VA-anläggningar och 
anslutningar till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med kommunens VA-
enhet. Motsvarande gäller hantering av dagvatten och utbyggnad av 
dagvattennät. 

 
Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt 
den till anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med 
kommunen. 
 
Planområdet ska försörjas med brandvatten enligt Räddningstjänstens 
anvisningar. Brandpost ska anordnas i anslutning till planerade nya 
vattenledningarna. Placering av brandpost ska ske i samråd med 
Räddningstjänsten. Frågan utreds vidare i fortsatt planarbete. 
 
Gatuanläggning 
Kommunen ansvarar för och utför ombyggnad av CW Borgs väg i enlighet 
med planförslaget. 

 
Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet under 
rubriken Geotekniska Förhållanden s.31 (se även Tekniskt PM Geoteknik). 
Ansvar för grundläggning och markuppfyllningar, i enlighet med krav i 
detaljplanen, ligger på exploatören. 
 
El- och teleförsörjning 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med 
nätägaren. Berörd fastighetsägare ansvarar för att samrådet sker. 
 
Vattenfall ansvarar för befintligt elnät i området och Skanova ansvarar för 
befintligt tele- och datanät. I marköverlåtelseavtalet regleras kostnadsansvaret 
för eventuell flytt av befintlig nätanläggning, kablar för el och tele etc som 
krävs för detaljplanens genomförande. 
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Tekniska utredningar 
Se under rubrik Övriga handlingar s.4 om genomförda 
utredningar/undersökningar. Stenungsunds kommun ansvarar för att ta fram 
eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att genomföra planen. 
 
Tillstånd 
Exploatören ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för 
genomförandet av exploateringen inom kvartersmark, kommunen har 
motsvarande ansvarar inom allmän plats. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Planekonomi 
Plankostnader regleras i upprättat plankostnadsavtal daterad 2017-11-22 och 
tillägg till plankostnadsavtal daterad 2021-05-20.  

Inkomster  
Stenungsunds kommun får inkomst vid försäljning av kvartersmark för 
bostadsändamål.  
 
Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av 
anläggningsavgifter för vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande 
VA-taxa m.m. 

Kostnader  
Stenungsunds VA-kollektiv får eventuellt utgifter till följd av anläggande av VA-
anläggningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Exploatören får kostnader för iordningsställande av bebyggelse och andra 
anläggningar på kvartersmark. Exploatören ska betala anläggningsavgifter för 
vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. 
 
Ekonomiskt ansvar mellan exploatören och kommunen regleras i 
marköverlåtelsesavtalet. 
 
GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER 
Inverkan på miljön 
Planförslaget förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, någon 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 
 
Sociala konsekvenser 
Barnperspektiv 
Trafiksäkerheten längs med Strandvägen och CW Borgs väg bedöms öka när 
Strandvägen får tydlig trafikseparering och CW Borgs väg enkelriktas. 
Inga lekplatser planeras inom allmän plats, däremot bevaras stor del av 
grönområdet i östra delen av planområdet som kan vara en intressant och 
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lärorik lekmiljö för barn. Även Kyrkberget, norr om planområdet kan utgöra en 
grön lekmiljö. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget. 
  

Fastigheter 
 

Fastighetsrättslig konsekvens 
 

Stenung 3:448 Fastighetsreglering. Mindre yta av 
Stenung 3:448 utmed CW Borgs väg 
övergår från kvartersmark till allmän 
plats, gata och Stenung 3:57.  
 

Stenung 3:114, 3:174, 3:234 och 
3:244 

Fastighetsregleringar för anpassning 
till detaljplanens föreslagna nya 
byggrätter utreds vidare i det fortsatta 
planarbetet. 

Stenung 3:244 Område betecknat NATUR på 
plankartan styckas av från Stenung 
3:244 

 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Detaljplanens plan- och genomförandebeskrivning har utarbetats av 
Norconsult AB i samverkan med Fabiana Tomé, Anders Hulterström och 
Therese Brattfors, Samhällsbyggnad Exploatering; Lisa Chohan Strömner, 
VA-Infrastruktur; Josefin Andersson, Trafik-Infrastruktur; Stefan Svedhem och 
Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med övriga berörda 
tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun: 

  
Veronica Götzinger     
Exploateringschef 

  Samhällsbyggnad Exploatering 
 
  Fabiana Tomé  Anders Hulterström 

Planarkitekt   Planarkitekt 
Samhällsbyggnad Exploatering Samhällsbyggnad Exploatering 
 
Therese Brattfors 
Mark- och exploateringsingenjör 
Samhällsbyggnad Exploatering 
 
Adam Västernäs Camilla Estvall Martin Nord  
Norconsult AB Norconsult AB  Norconsult AB 
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SAMMANFATTNING
Stenungsunds kommun avser att bygga bostäder längs C W Borgs väg i etapper. Detaljplanen ska
möjliggöra för ca 160 lägenheter. I samband med detaljplanearbetet tas denna VA- och
dagvattenutredning fram. Planområdet ligger i centrala Stenungsund.  Området består idag av två villor,
butik, kontor samt parkeringsytor. Enligt jordartskartan består marken till största delen av urberg; i den
del där bebyggelse föreslås finns finsand och fyllning vilket innebär goda infiltrationsmöjligheter i delar
av området. Aktuellt planförslag innebär uppförande av nya flerbostadshus.

Planområdet försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av åtta serviser för dricksvatten och
spillvatten. Fyra serviser går norrut från huvudledningar i C W Borgs väg, två serviser går söderut från
huvudledningar i C W Borgs väg, och två serviser går från huvudledning i Strandvägen norrut mot
föreslagen bebyggelse. Befintlig trycknivå i planområdet är enligt beställaren ca 70 meter vattenpelare.
Beräkningar visar att befintligt vattentryck bedöms vara tillräckligt för tillkommande bebyggelse.
Eventuellt behov av tryckstegring bekostas av fastighetsägaren. Nya spillvattenledningar föreslås ligga
med självfall. Utredningen föreslår att befintliga serviser används för nya byggnader avseende dricks-
spill- och dagvatten. Servisernas status behöver dock kontrolleras. En ny dagvattenservis föreslås.

I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet avseende flöde för att
försörja räddningstjänstens behov.

Dagvatten avleds idag dels via brunnar i gatan och dagvattenserviser till befintligt ledningsnät för
dagvatten i CW Borgs väg och Strandvägen. Ledningsnätet går via Östra Köpmansgatan till ett utlopp
vid Hamnpiren, söder om gästhamnen, och släpps till Askeröfjorden som är recipient för dagvattnet.

Askeröfjordens ekologiska status är klassad som Måttlig. Kemisk status har klassningen Uppnår ej god,
enligt VISS. Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status och God kemisk
ytvattenstatus. Den aktuella exploateringen får inte innebära att statusen i recipienten försämras.

Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, parkeringsplatser samt gång- och
cykelvägar ökar, vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka.
Även förväntat framtida varmare klimat med förväntad ökad nederbörd leder till flödesökningar. För att
inte öka belastningen på ledningsnät och recipient krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 30-årsregn fördröjs
till motsvarande befintligt flöde vid 2-årsregn. En rekommendation är att andelen framtida hårdgjorda
ytor begränsas.

Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 3 undersökta ämnen ökar
om planförslaget genomförs utan rening av dagvattnet; övriga ämnens mängder och halter minskar. För
att inte försämra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs rening. Föreslagen
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som når recipienten är rening via
biofilter, skelettjordskonstruktioner samt översilningsytor och brunnsfilter. Fördröjning av renat vatten
kan även ske i dagvattenkassetter. Denna fördröjnings- och reningslösning bidrar till att dagvatten renas
så att den ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och
fördröjningsåtgärd på befintligt dagvattensystem förbättrar situationen jämfört med dagens situation.

Inom planområdet finns idag inga stora risker för översvämning vid extremnederbörd.
Översvämningsrisk finns dock på intilliggande fastighet Stenung 3:119 samt nedströms på Strandvägen
och vid parkeringen för Stenungs torg. Skyfallsmodellering visar att avskärande diken behöver skapas
vid några platser och att framtida marklutningar behöver anpassas så att inte vatten ställer sig mot några
av de framtida byggnaderna. Höjdsättning av mark eller nytt dike behöver även skapas för att förhindra
ökat vattendjup på fastigheterna 3:119 och 3:218.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har av Stenungsunds kommun fått i uppdrag att utföra en VA- och dagvattenutredning
för ett planområde vid C W Borgs väg i Stenungsunds kommun. Planområdet ligger i centrala
Stenungsund och uppgår till drygt 1,3 hektar. Inom planområdet finns två villor i norra delen samt kontor
och olika verksamheter. Planområdet innehåller även grönytor och två grusade parkeringsytor. Området
gränsar i söder och sydväst till Strandvägen.  I öster gränsar området till Göteborgsvägen, väg 770. I
norr gränsar planområdet till fastigheter vid Styrmansvägen. Stenungsunds kommun förbereder en ny
detaljplan för området för att möjliggöra för flerbostadshus med ca 160 lägenheter. Avsikten är att bygga
ut etappvis. Planområdets lokalisering framgår av figur 1.

Figur 1. Planområdets läge i Stenungsund. Bildkälla: www.hitta.se samt informationskartan, Länsstyrelsen

http://www.hitta.se/
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2 OMRÅDESGEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR VA-FÖRSÖRJNING

2.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING
Samtliga höjder som anges i detta PM avser höjdsystemet RH2000. Planområdet är ca 1,32 hektar stort
och består i norra delen av fastigheten Stenung 3:112 innefattande två villor och en grusad parkering.
Större delen av C W Borgs väg ingår i planområdet. I södra delen finns fastigheterna Stenung 3:234,
3:244 med en bergknalle, fastighet 3:114 samt två grusade parkeringsplatser; en på fastighet 3:174,
och en som ligger över fastigheterna 3:234 och 3:244 . Lutningen i norra delen är svag i sydvästlig
riktning frånsett en liten del i planområdets nordöstra hörn där det lutar brant ned mot C W Borgs väg. I
den södra delen ligger högsta punkt vid bergknallen. Närmast Strandvägen är lutningen svag i sydvästlig
riktning. Höjdskillnaderna mellan de högsta punkterna och lägsta punkt är ca 7,9 meter. Högsta punkt
vid befintlig villa i norr är ca + 10,2 m. Bergknallen i södra delen har en högsta punkt på ca +10,1 m ö
h.  Lägsta punkt vid C W Borgs väg har höjden 2,4 m ö h, och lägsta punkt vid Strandvägen i södra
delen har höjden + 2,2 m ö h.

Figur 2. Befintlig markanvändning. Planområdesgränser i gult. Blå pilar visar dagvattnets flödesriktning. Vit streckad linje visar
ungefärlig ytvattendelare. Bildkälla: Scalgo

Grusad
parkering

Berg
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En skiss avseende framtida byggnationer och markanvändning är framtaget av Liljevall arkitektkontor
AB. Förslaget framgår av figur 3. Skissen har använts som underlag för beräkningar utifrån framtida
markanvändning för planområdet.

Figur 3. Illustrationsskiss på planerade byggnader (2021-11-01). Källa: Liljevall/Stenungsunds kommun.

Bebyggelseförslaget innebär att det föreslås 3 nya bostadsenheter. Befintliga villor i norr utgår samt
även en befintlig byggnad i södra hörnet C W Borgs väg och Göteborgsvägen och befintlig byggnad på
3:114. Nya bostäder norr om CW Borgs väg kallas Bonum, nya bostäder strax söder om C W Borgs väg
kallas BRF, och nya bostäder i sydligaste delen kallas KHF.

2.2 MARKFÖRHÅLLANDEN
Planområdet består enligt jordartskartan övervägande av urberg samt postglacial finsand närmast C W
Borgs väg, se figur 4. Närmast Strandvägen anges fyllning som jordart. Fyllnadsmaterial antas vara
genomsläppligt. Detta innebär att infiltrationsmöjligheterna för dagvattnet antas vara varierande i
planområdet.

En geoteknisk undersökning för det aktuella planområdet är utförd av EQC Väst AB år 2012 med
fältarbeten i november 2012. Gällande jordlagerföljderna anges att  jordlagret närmast markytan är ca
1 m tjockt och innehåller grus, sand och silt. Detta underlagras av gyttja och i viss mån lera. Inga
långtidsmätningar av grundvattennivåer är utförda. Vid sonderingar i november har en grundvattennivå
1,3 m under marknivå noterats vid ett provhål utanför nuvarande planområde (fastighet 3:119) strax

Bonum

BRF

KHF
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väster om 3:114.  Grundvattennivåerna fluktuerar under året och hänger bl. a samman med
nederbördsmängd. Generellt brukar grundvattennivåerna ligga som högst under våren och som lägst i
september-oktober.

Figur 4. Jordartskarta. Planområdesgräns markerad med svart. Källa: SGU.

Enligt Länsstyrelsens webb-GIS finns det inga potentiella risker för markföroreningar inom planområdet.
Längst ut i öster på C W Borgs väg, strax norr om planområdesgräns finns, enligt Länsstyrelsens
karttjänst, en före detta drivmedelsstation. Marken är enligt uppgift sanerad och Länsstyrelsen har
klassat området som Liten risk.

3 VATTENFÖRSÖRJNING SAMT AVLEDNING AV
SPILLVATTEN

3.1 BEFINTLIG FÖRSÖRJNING
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vattentjänsterna dricksvatten, spill- och
dagvatten. Befintliga byggnader inom planområdet försörjs via ledningsserviser för vatten, spillvatten
och dagvatten.

Kommunala dricksvatten-, spill och dagvattenledningar finns idag i CW Borgs väg och Strandvägen.
CW Borgs väg sträcker sig genom planområdet mellan Bonum och BRF föreslagna byggnationer. Det
saknas uppgifter om vattengångar och dimensioner för ledningar och serviser i CW Borgs väg. Med
hänsyn till förekomsten av brandposten på dricksvattenledningen uppskattas dimensionen på ledningen
vid denna sträcka vara 110 eller 160 mm (PE). Spillvattenledningarnas dimension uppskattas vara minst
200 PVC (225 BTG) (rekommenderade minimidimensioner för att minska risken för stopp i
ledningsnätet).
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Strandvägen sträcker sig längs södra sidan av framtida KHF byggnader. I Strandvägen går idag en
vattenledning med dimension 63 mm som övergår till 150 mm samt spillvattenledning med dimension
200 PVC som övergår till 225 mm BTG.

Det finns ledningar inom framtida kvarter Bonum som inte är i drift. Dessa ledningar visas inte på bilaga.

Spillvatten från planområdet leds via självfall till pumpstation Lilla Strandvägen och sedan vidare till
pumpstation Ängsvägen innan det når reningsverket. Enligt uppgift från VA-avdelningen, Stenungsunds
kommun, är spillvattennätet nedströms pumpstation Lilla Strandvägen starkt påverkat av tillskottsvatten
och troligen även havsvatteninträngning vid höga havsnivåer. Pumpstationerna nedströms har enligt
kommunal uppgift god kapacitet och de främsta konsekvenserna av tillskottsvattnet är
källaröversvämning.

3.2 DIMENSIONERANDE VATTENFLÖDEN
Totalt tillkommande dimensionerade vattenflöde är baserat på 160 tillkommande lägenheter med 2,7
tillkommande personekvivalenter (PE) i varje

- ca 162 pers i Bonum byggnader (60 lägenheter * 2,7 per/lgh = 162 pers)
- ca 108 pers i BRF byggnader (40*2,7=108) och
- ca 162 pers i KHF byggnader (60*2,7=162)

3.2.1 Beräkningar
Enligt Svenskt Vattens publikation P110, beräknas den specifika hushållsförbrukningen i intervallet 140-
170 l/dygn. Lägre värden rekommenderas för småhusbebyggelse och något högre värden för områden
med flerbostadshus.

Dimensionerande flöde har räknats ut enligt följande formel:

=
∙

3600 24 ∙ ∙

Maxdygnfaktor = 1,5–2,45 Vald faktor: 1,6

Maxtimfaktor = 1,8–3,18 Vald faktor: 2,5

qd medel = specifik förbrukning per pers.

p = antal personer

Uträkning av vattenförbrukning sammanfattas i tabell 1.

Tabell 1. Normflöde avseende vattenförbrukning.
Typ av bostad Specifik förbrukning

per pers. (l/d)
Antal personer Dimensionerande

flöde, qdim (l/s)

Bonum 170 162 1,275

BRF 170 108 0,85

KHF 170 162 1,275
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3.3 TRYCKFÖRHÅLLANDEN
Inom planområdet är den högsta nuvarande marknivån ca. +10,2 m ö h, vilket är på höjden vid befintlig
villa i norr. Lägsta marknivån inom planområdet är ca. +2,21 m ö h, vilket är vid Strandvägen i södra
delen. Medelhöjden inom området är ca. +3 m ö h.

Enligt uppgift från Stenungsunds kommun är vattentrycket i området mellan 70,5 - 75,5 meter
vattenpelare (mvp).

Under förutsättning att detta gäller för medelhöjden inom området är trycknivån ca +73 m.

Vidare erhålls den nödvändiga trycknivån i förbindelsepunkten genom att räkna ut höjdskillnaden mellan
högsta tappställe och vattengången i förbindelsepunkten. Svenskt Vatten anger att trycknivån i
förbindelsepunkten ska vara minst 15 m över högsta tappställe. I detta fall görs antagandet att högsta
tappställe är 3 m under byggnadens totala höjd.

Genom att jämföra tillåten byggnadshöjd på plankartan med ovanstående förutsättningar beträffande
tryck, kan en bedömning göras beträffande vilken byggnadshöjd som kan medföra att tryckstegring
krävs. Maximal byggnadshöjd = befintligt vattentryck – resttryck (15 m) + takhöjd = 73 – 15 + 3 = 61 m
över havet.

Den högsta byggnadshöjden som inte medför att extra tryckstegring blir nödvändig är alltså ca. +61 m
ö h. Det ska understrykas att detta är en preliminär bedömning och att man i detaljprojekteringsfasen
bör mäta trycket för att få mer tillförlitliga uppgifter.

Med ett tryck på ca. 7 bar har kommunen tillräckligt vattentryck i sina ledningar vid förbindelsepunkt. I
de fall där exploatör/fastighetsägare önskar uppföra en högre byggnad (inom ramen för vad planen
tillåter) än vad som kan försörjas genom trycket i de kommunala ledningarna får denne ombesörja och
bekosta lokal tryckstegring.

3.3.1 Brandvattenförsörjning
Vatten för brandsläckning kan förses med konventionellt system eller s k alternativsystem.

Gällande aktuellt planområde är det konventionella systemet aktuellt. Konventionellt system innebär att
brandvatten tas ut från brandposter i området där avståndet mellan brandposterna är upp till 150 meter.
Brandposter ska även finnas nära skolbyggnader. Enligt VAV P83 måste brandposterna ha en kapacitet
på 20 l/s i områden enligt områdestyp A2, d v s flerbostadshus med fyra våningar eller högre. För
områdestyp A1 (villor, radhus, och bostadshus lägre än fyra våningar) är kapacitetsbehovet 10 l/s. Med
avseende på i planen tillåten byggnadshöjd klassas i detta fall området enligt områdestyp A2.

I Stenungssunds Kommun är det Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund som ansvarar för
brandsläckningen. Enligt förbundet ska brandposterna ha en kapacitet på 20 l/s, med betoning på att
det förutom avståndet mellan brandposterna är viktigt att dessa placeras ”lämpligt/logiskt”. (Kopper 2:1
M FL VA-dagvattenutredning, Hasselhöjden. Stenungsund kommun, 2021-01-18, WSP)

Befintliga lägen för brandposter framgår av Bilaga 1 och 2. Vid detaljprojektering av brandvattenlösning
bör detta göras i samråd med räddningstjänsten.

3.4 FÖRSLAG PÅ LEDNINGSDIMENSION OCH ANSLUTNING
Erforderlig dimension för vattenledning är uträknad från det önskvärda flöde som passerar genom röret
under en viss tid enligt nedanstående formel.
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= · = ·
·

4

= · Rörets tvärsnittsarea

d Rördiameter

q Flöde

≤ 2 m/s Flödeshastighet i röret måste uppgå till mellan 0,5–2,0 m/s för att uppnå driftsäkerhet.

BRF byggnader:

=
4 ·

· =
4 · 0,85

2 · · 1000 = 0,023 → 23

Bonum och KHF

=
4 ·

· =
4 · 1,275

2 · · 1000 = 0,028 → 28

Den högsta möjliga vattenhastigheten (2 m/s) används i ekvationen. Detta görs för att beräkna vad den
minsta möjliga dimensionen kan uppgå till.

I detta fall skulle 23 mm bli tillräckligt för BRF byggnader och 28 mm för Bonum och KHF. Närmast
högre standardiserade vattenledningsdimension för servisledning är 25 mm och 32 mm. Därmed krävs
att anslutningen för vattenledning är som lägst 25 mm för BRF byggnader och 32 mm för Bonum och
KHF byggnader.

Med hjälp av Colebrooks diagram har vattenföringen och lämplig ledningsdimension kontrollerats.
Utredningen utgår från vattenledningar i plast med råhet 0,2.  Ett dimensionerande flöde på sammanlagt
0,85 l/s samt 1,275 l/s innebär att en dimension om 25 eller 32 mm förordas på servisledningen.
Vattenhastigheten beräknas bli ca 1,5 m/s vid dimension 25 mm och flöde 0,85 l/s samt 1,75 m/s vid
dimension 32 mm och flöde 1,275 l/s.

Minsta dimension för enskild servisledning är dock 32 mm enligt kommunens materialstandard.

Utredningen konstaterar att dimensionen 32 mm för servisledning är tillräcklig.

Bostäder Bonum och BRF ska ha servisledningarna anslutna till huvudledningarna i C W Borgs väg och
bostäder KHF till huvudledningarna i Strandvägen.

Förutsättningen och kapaciteten för befintliga serviser måste kontrolleras före anslutning.

3.5 DIMENSIONERANDE SPILLVATTENFLÖDEN
Spillvattenförbrukningen antas vara densamma som vattenförbrukningen. Påslag görs på
dimensionerande spillvattenflöde med hänsyn till framtida inläckage. Svenskt Vattens P110
rekommenderar ett påslag på 0,25 – 0,85 l/s, ha för inläckage. Det brukar räknas med det lägsta värdet
vid nybyggnation. Detta ger ett dimensionerande spillvattenflöde enligt tabell 1, d. v. s. 1,525 l/s Bonum,
1,10 l/s BRF och 1,525 l/s KHF.
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Nya servisledningar för spillvatten bör i övrigt få anslutningar i enlighet med vad som beskrivs som
vattenservisledningar i Kapitel 3.4. Nya servisledningar bör förläggas med självfall. Någon
dimensionering av enskilda servisledningar görs inte i detta skede, utan detta får företas i
detaljprojekteringsfasen. Minsta dimension för enskild servisledning är 110 mm enligt kommunens
standard.

4 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Längs C W Borgs väg finns ett
befintligt ledningsnät för dagvatten med dagvattenbrunnar och servisledningar. Dimensioner är okända.
Ledningsnätet korsar Strandvägen och går via Östra Köpmangatan/Stenungs torg ned till Hamnpiren
med utlopp i Askeröfjorden. Enligt tillgängliga höjddata finns det inga instängda områden inom
planområdet. I grönområdet framför C W Borgs väg 6 (villatomt) finns en mindre lågpunkt där vattendjup
på 10–15 cm kan uppstå vid extremnederbörd, se kapitel 5 och figur 9. Nära planområdet, längs
Strandvägen, finns en lågpunkt där risk för översvämning föreligger. Även vid Stenungs torg föreligger
översvämningsrisk. Det är därmed viktigt att situationen inte försämras för nedströms områden till följd
av exploateringen i detta område, eftersom ytavrinnande dagvatten från planområdet avrinner via
nämnda riskområden.

Enligt Informationskartan, Länsstyrelsen finns det inga markavvattningsföretag som berör planområdet.

Samtliga gator som omsluter planområdet, d v s  Strandvägen, C W Borgs väg och Göteborgsvägen är
kommunala.

Det topografiska avrinningsområdet är något större än planområdet, se figur 5 och bilaga 1. Det är
framför allt från berget norr om planområdet som tillrinning in till planområdet sker. Tillrinningsytan i norr
uppgår till knappt 0,69 hektar. Vid platsbesök påträffades dagvattenbrunnar vid parkeringsområdet
bakom C W Borgs väg 2 och 4, som ligger strax öster om föreslagen byggnad Bonum. Osäkerhet råder
gällande dagvattenhanteringen på befintliga villor norr om planområdet samt verksamhetslokalen vid
Göteborgsvägen 18 i nordost. Taken på den byggnaden har stuprör som går ned under markytan. I
sydöstra delen sker tillrinning från del av Göteborgsvägen som uppgår till drygt 800 m2. Dagvatten följer
rännstenen längs Göteborgsvägen södergående och rinner delvis in på Strandvägen via GC-banan.



14 | 10330710  • C W Borgs väg                        VA-dagvattenutredning

Figur 5. Topografiska avrinningsområden (blått, norra och grönt, södra) samt beräkningspunkter. Röd streckad linje utgör
planområdesgräns. Se även bilaga 1.

Det totala avrinningsområdet uppgår till drygt 2 hektar, alltså ca 0,77 ha större än planområdet.
Tillrinningen från norr och öster (berg samt industrifastigheter C W Borgs väg 2 och 4) uppgår till 0,69
hektar.
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Figur 6. Berg i dagen och parkering vid C W Borgs väg, sett från kullen i södra delen av planområdet.

4.1 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER
Recipienten för dagvatten från planområdet är Askeröfjorden, se figur 7.  Vattenförekomstens
utbredning är 18 km2.

Figur 7. Askeröfjordens utbredning (ljusblå linje). Bildkälla: VISS.

I VISS klassificeras Askeröfjorden enligt följande:

· Ekologisk status: Måttlig.
· Kemisk status: Uppnår ej god.

Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på morfologiskt tillstånd,
hydrologisk regim och konnektivitet. Dessa faktorer påverkas av sjöfart, barriärer, slussar, fysisk
påverkan mm.   Enligt VISS har vattenförekomsten även ett förhöjt värde av Koppar vilket antas bero
på transport, infrastruktur, urban markanvändning samt punktkällor. Nuvarande status avseende
övergödning är god. Tillförsel av näringsämnen sker i stor utsträckning via vattenutbyte med närliggande
vattenförekomster.

Planområdets läge



16 | 10330710  • C W Borgs väg                        VA-dagvattenutredning

När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade difenyletrar (PBDE) högre än
gränsvärdena. Halterna av båda dessa ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och
kvicksilver överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall och långväga
lufttransporter. Statusen gällande ämnena Antracen och TBT (Tributyltenn) klassas även som uppnår
ej god enligt VISS.

Kvalitetskraven för vattenförekomsten är God ekologisk status (senast 2027) och God kemisk
ytvattenstatus. Undantag (beträffande kemisk status) gäller för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa
anses p.g.a. sin omfattning och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.

Bland påverkanskällor nämns reningsverk (kväve, fosfor), industrier, förorenade områden, urban
markanvändning (kväve, fosfor, koppar, PAH:er, metaller), jordbruk, skogsbruk, transport och
infrastruktur samt enskilda avlopp (näringsämnen) och atmosfärisk deposition.

När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängder av 3 förorenande ämnen som
följer med dagvattnet öka i området. Övriga studerade ämnens mängder och koncentrationer sjunker.
Förslag på renings- och fördröjningsåtgärder presenteras i kapitel 6.

Möjligheterna att uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med
planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status. Kommunens utgångspunkt är
att uppnå miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både från nya och
befintliga belastande ytor inom planområdet.

Figur 8. Askeröfjorden, sett från piren, Stenungsunds centrum.

4.2 ANALYS OCH BERÄKNINGAR
Beräkningar är utförda efter riktlinjer i Svenskt Vattens publikationer P104 ”Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppsystem”, samt P 110 ”Avledning av dag-, drän-, och spillvatten”.

Beträffande återkomsttider anges i P110 att minimikravet för VA-huvudmannen är att nya
dagvattensystem ska dimensioneras efter 20-årsregn i områden med tät bostadsbebyggelse och 30-
årsregn i centrumområden. Dagvattenflödet, både befintligt och framtida, har därför beräknats utifrån
regn med 30 års återkomsttid i detta område. En klimateffekt som motsvarar en framtida ökning av
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regnintensiteten med 25 procent har beaktats, enligt riktlinjer i P110. För skyfallsmodelleringen har
klimatfaktorn satts till 1,3.

Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella metoden enligt följande:

Q = A × i × φ × kf

där Q är det beräknade flödet (l/s), A är deltagande area (ha), i är regnintensiteten (l/s ha), φ är
avrinningskoefficienten och kf är klimatfaktorn. För olika typer av ytor som påverkar markavrinningen
används följande avrinningskoefficienter:

· Takytor 0,9
· Hårdgjorda ytor (asfalt, parkering, GC-bana mm) 0,8
· Stensatta ytor och terrass 0,7
· Berg i dagen 0,3-0,4
· Grusad parkering 0,3
· Anlagd gräsyta 0,2
· Naturmark, gräs 0,1

Beräkningarna av dagvattenflöden i kap. 4.2.1 bygger på blockregn. Under blockregn inträffar de mest
intensiva regnen vid kort varaktighet. När regnet pågår under längre tid minskar intensiteten gradvis.
Under längre tid hinner emellertid större ytor bidra till flödet. När detta område studerats utifrån rinntider
och rinnsträckor görs bedömningen att de flesta hårdgjorda ytor som bidrar till dagvattenflödet avrinner
inom varaktigheten 10 minuter. Större delen naturmark avrinner inom 20–30 minuter. Efter förändrad
markanvändning bedöms en utökad del av ytorna avrinna inom 10 minuter. Detta sker p.g.a. att en
större del av marken hårdgörs samt antas bli avvattnad via ledningar inne på respektive fastighet varvid
avrinning då sker snabbare än i de delar av området som idag är naturmark.
Rinntiderna är baserade på följande uppskattade vattenhastigheter:

· Naturmark 0,1 m/s
· Dike, rännsten, asfalt 0,5 m/s
· Ledning 1,5 m/s

4.2.1 Dimensionerande dagvattenflöden
I följande beräkningar har de ytor som bidrar till flödet och som även ligger utanför planområdesgräns
medräknats. Bidragande ytor utanför planområdet uppgår till ca 0,77 hektar. Planområdet indelas i två
delområden (norra och södra) p g a topografiska förhållanden, se figur 5 och bilaga 1.  Befintliga ytor
inom norra delområdet har följande fördelning avseende markanvändning:

Tak: 11 procent, asfalt: 30 procent, grusparkering: 15 procent, berg i dagen: 12 procent, naturmark/gräs:
32 procent.

Dagvattnet från hela det norra delområdet bidrar till flödet inom 30 minuter. Befintligt dagvattenflöde för
norra delområdet kan utläsas ur tabell 2.
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Tabell 2. Befintligt dagvattenflöde, norra delområdet, 30-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde
inkl. klimat-

faktor

(l/s)

10 0,28 0,54 328 178 410 223

20 1,45 0,69 217 149 271 187

30 1,50 0,70 166 116 208 145

Det största flödet uppstår vid varaktigheten 10 minuter, p g a att större delen av de hårdgjorda ytorna
avrinner inom 10 minuter. Dimensionerande flöde uppgår till 178 l/s. Om ingen exploatering görs
förväntas det framtida flödet ändå att öka p.g.a. klimatförändringar och uppgå till 223 l/s vid 30-årsregn.

I det södra delområdet ser markfördelningen ut enligt följande. Tak: 3 procent, Asfalt: 14 procent,
Grusparkering: 11 procent, berg i dagen: 9 procent, naturmark/gräs: 63 procent. Dagvatten från hela
det södra delområdet bidrar till flödet inom 20 minuter. Befintligt dagvattenflöde för södra delområdet
kan utläsas ur tabell 3.

Tabell 3. Befintligt dagvattenflöde, södra delområdet, 30-årsregn.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet

(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde
inkl. klimat-

faktor

(l/s)

10 0,38 0,12 328 40 410 50

20 0,59 0,16 217 34 271 43

30 0,59 0,16 166 26 208 33

Det största flödet i detta delområde uppstår vid varaktigheten 10 minuter. Orsaken till detta antas vara
att dagvattnet från de hårdgjorda ytorna bedöms nå beräkningspunkten inom 10 minuter.
Dimensionerande flöde uppgår till 40 l/s. Om ingen exploatering görs förväntas det framtida flödet ändå
att öka p.g.a. klimatförändringar och uppgå till 50 l/s vid 30-årsregn.

4.2.2 Framtida dagvattenflöden enligt planförslag
Exploateringen innebär att andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket i sin tur medför att även
dagvattenflödena ökar. Flödesökningarna härrör även från den s k klimatfaktorn som inkluderas vid
beräkning av framtida flöde. Klimatfaktorn baseras på ett framtida varmare klimat med mer intensiva
blockregn.

Hela planområdet bedöms avrinna vid regnvaraktigheten 20 minuter baserat på rinntider och
rinnsträckor. Efter exploatering antas en justering av avrinningsområdesgränsen mellan delområdena
ske så att BRF-tomten inte drabbas av flöden från KHF-tomten och vice versa.

Fördelningen av markslag i norra delområdet blir följande efter exploatering:

Tak: 24 procent, asfalt: 20 procent, marksten och terrass: 11 procent, berg i dagen: 12 procent, gräsytor:
4 procent, övrig naturmark: 29 procent.

Framtida dagvattenflöde utifrån planerad markanvändning för planområdet presenteras i tabell 4:
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Tabell 4. Framtida dagvattenflöde norra delområdet vid 30-årsregn. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 1,05 0,67 410 275

20 1,48 0,78 271 212

Vid jämförelse mellan tabell 2 (befintligt dagvattenflöde) och tabell 4 kan konstateras att tillkommande
bebyggelse och fler hårdgjorda ytor innebär att framtida dagvattenflöde ökar med 97 l/s vid 30-årsregn
(från 178 till 275 l/s). Orsaken till ökningen härrör från större andel hårdgjorda ytor samt klimatfaktorn
på 1,25.

I södra delområdet ser fördelningen av markanvändning ut enligt följande efter exploatering:

Tak: 14 procent, Asfalterade ytor: 33 procent, Marksten: 16 procent, Gräsytor: 2 procent, Berg i dagen:
8 procent samt övrig naturmark: 26 procent.

Det finns ett förslag om ny höjdsättning av Göteborgsvägen vid korsningen Doterödsvägen/Strandvägen
vilket kan medföra en något minskad andel asfalterad yta inom planområdet som bidrar till flödet. Denna
eventuella förändring har inte beaktats i följande beräkning.

Framtida dagvattenflöde för södra delområdet utifrån planerad markanvändning presenteras i tabell 5.

Tabell 5. Framtida dagvattenflöde södra delområdet vid 30-årsregn. Klimatfaktor 1,25 inkluderad.
Rinntid

(min)

Area

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl. klimat-

faktor
(l/s*ha)

Flöde

(l/s)

10 0,36 0,17 410 72

20 0,61 0,30 271 83

30 0,61 0,30 208 63

Det största flödet uppkommer inom 20 minuter. Detta antas bero på tillrinningen från Göteborgsvägen
samt områden med berg i dagen som bidrar till flödet inom 20 minuter. Vid jämförelse mellan tabell 3
(befintligt dagvattenflöde) och tabell 5 kan konstateras att tillkommande bebyggelse och fler hårdgjorda
ytor innebär att framtida dagvattenflöde ökar med 43 l/s vid 30-årsregn (från 40 till 83 l/s). Orsaken till
ökningen härrör från större andel hårdgjorda ytor samt klimatfaktorn på 1,25.

4.2.3 Fördröjningsbehov av dagvatten
Erforderlig fördröjningsvolym är beräknad utifrån att befintligt flöde vid tvåårsregn inte ska öka som
resultat av ett framtida 30-årsregn. Anledningen till detta är det hårt ansträngda ledningsnätet och dess
kapacitet som antas kunna hantera flöden vid tvåårsregn. Fördröjningsbehovet har beräknats från
delområdena som helhet (inklusive kommunala gator), men även från respektive kvarter som jämförelse
(exklusive kommunala gator) för att kunna uppskatta vad varje kvarter behöver fördröja om fördröjning
ska ske inne på kvartersmark. Tillåtet utflöde har därmed satts till dimensionerande flöde vid tvåårsregn
i samtliga nedanstående tabeller. Befintligt flöde vid tvåårsregn har beräknats med motsvarande metod
som uträkningarna i tabell 2 och 3.

Erforderlig fördröjningsvolym för norra delområdet framgår av tabell 6.
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Tabell 6. Erforderlig fördröjning vid 30-årsregn, norra delområdet.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde
(flöde 2-
årsregn)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 1,05 0,67 410 275 73 121
20 1,48 0,78 271 212 73 167
30 1,48 0,78 208 162 73 160
40 1,48 0,78 170 133 73 144

Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 20 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår
till 167 m3. Detta avser totalt fördröjningsbehov för hela norra delavrinningsområdet.

För att få en uppskattning om erforderlig fördröjning för kvartersmark vs. allmän platsmark har de två
kvarteren Bonum och BRF beräknats separat. Även här har det befintliga flödet för motsvarande befintlig
kvartersyta vid 2-årsregn satts som utflöde. Erforderlig fördröjning för kvarteret Bonum framgår av tabell
7.

Tabell 7. Erforderlig fördröjning för 30-årsregn, kvartersmark Bonum.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde
(flöde 2-
årsregn)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,41 0,23 410 95 10 51
20 0,59 0,27 271 73 10 76
30 0,59 0,27 208 56 10 83
40 0,59 0,27 170 46 10 87
50 0,59 0,27 145 39 10 89
60 0,59 0,27 128 34 10 89
70 0,59 0,27 114 31 10 88

Erforderlig volym uppgår till 89 m3. Eftersom det är mestadels gröna ytor och en grusyta som bebyggs
så är det befintliga flödet så pass lågt som knappt 10 l/s vid tvåårsregn. Ska detta flöde inte öka så leder
det till den förhållandevis stora fördröjningsvolymen 89 m3.

Erforderlig fördröjning för kvarteret BRF och 30-årsregn framgår av tabell 8.

Tabell 8. Erforderlig fördröjning för 30-årsregn, kvartersmark BRF.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde
(flöde 2-
årsregn)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,18 0,12 410 49 15 21
20 0,25 0,13 271 35 15 24
30 0,25 0,13 208 27 15 21
40 0,25 0,13 170 22 15 17

Erforderlig volym uppgår till 24 m3. I denna del av planområdet är en större del av befintlig mark
hårdgjord vilket genererar högre befintligt flöde vid tvåårsregn och därmed högre utgående flöde än för
kvarteret Bonum.
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Totalt behöver det vid 30-årsregn fördröjas 113 m3 (89 m3+24 m3) från kvartersmarken i norra delen av
planområdet. Eftersom norra delområdet som helhet har ett fördröjningsbehov på 167 m3 enligt
ovanstående beräkningar, så är resterande fördröjningsbehov 54 m3 om hela delområdet ska fördröja
30-årsregnet så att nuvarande flöden vid 2-årsregn inte överskrids. Om 30-årsregnet fördröjs på
kvartersmark kommer det på allmän platsmark alltså att behöva fördröjas 54 m3.

Erforderlig fördröjningsvolym för det södra delområdet som helhet framgår av tabell 9.

Tabell 9. Erforderlig fördröjning vid 30-årsregn, södra delområdet
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde
(flöde 2-
årsregn

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,36 0,17 410 72 16 33
20 0,61 0,30 271 83 16 80
30 0,61 0,30 208 63 16 84
40 0,61 0,30 170 52 16 85
50 0,61 0,30 145 44 16 84

Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 40 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår
till 85 m3. Detta avser totalt fördröjningsbehov för hela delavrinningsområdet.

För att få en uppskattning om erforderlig fördröjning för kvartersmark vs. allmän platsmark har kvarteret
KHF beräknats separat. Befintligt flöde från kvartersmarken vid tvåårsregn har satts som tillåtet utflöde.
Fördröjningsbehovet framgår av tabell 10.

Tabell 10. Erforderlig fördröjning för 30-årsregn, kvartersmark KHF.
Regnets

varaktighet

(min)

Deltagande
yta

(ha)

Reducerad
area

(ha)

Regnintensitet
inkl klimat-

faktor

(l/s*ha)

Framtida
flöde

(l/s)

Tillåtet
utflöde
(flöde 2-
årsregn)

(l/s)

Erforderlig
volym

(m3)
10 0,26 0,16 410 68 8 36
20 0,26 0,16 271 45 8 44
30 0,26 0,16 208 34 8 47
40 0,26 0,16 170 28 8 48
50 0,26 0,16 145 24 8 48
60 0,26 0,16 128 21 8 47

Det största volymen uppkommer vid 40 minuters varaktighet och erforderlig fördröjningsvolym uppgår
till 48 m3. Eftersom fördröjningsbehovet som helhet är 85 m3 behöver resterande 37 m3 fördröjas på
allmän platsmark (85 m3 – 48 m3). I detta delområde blir utformningen av gaturummet kring korsningen
Göteborgsvägen och Strandvägen delvis avgörande för hur mycket dagvatten som kan fördröjas på
allmän platsmark.

I bilaga 2 visas uppskattad utbredning för föreslagna växtbäddar och skelettjordskonstruktioner som
fördröjer och renar inom kvartersmark upp till 30-årsflödet. Föreslagen fördröjning innebär att flödet från
de tre nya kvarteren inte blir större än vad det är idag.

Vidare visas utbredning av skelettjordskonstruktioner på allmän platsmark där resterande
fördröjningsbehov tillgodoses (54 respektive 37 m3 effektiv volym) I detaljprojekteringsskedet behöver
det klargöras hur fördelningen av fördröjningsvolymer mellan allmän plats och kvartersmark ska se ut.
Vid C W Borgs väg ligger föreslagna lösningar inom kvartersmark på gränsen till allmän plats.
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4.2.4 Föroreningar i dagvatten
Syftet med föroreningsberäkningar är att uppskatta vilken påverkan förändringen i markanvändning har
på dagvattnets innehåll av föroreningar, samt att bedöma hur mottagande recipient och dess
miljökvalitetsnormer kan komma att påverkas.

De mängder och halter av föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt planförslag har
beräknats med verktyget StormTac, version 21.4.2, och redovisas i tabell 11 och 12.
Beräkningar i StormTac utgår ifrån schablonmässiga föroreningshalter för olika marktyper. Dessa
föroreningshalter tillsammans med avrinningskoefficient och area samt den årliga nederbörden för
området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar hänsyn
till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de använda
schablonerna bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än exakta
värden. Beräkningarna baseras på en årsnederbörd på 1049 mm enligt SMHI:s statistik (1991–2020)
för Göteborg. För befintlig markanvändning har schablonhalter för väg, grusad parkering, villaområde,
centrumområde, blandat grönområde samt gc-bana (del av Göteborgsvägen) använts. För framtida
markanvändning har flerbostadsområde, väg, gräsyta, blandat grönområde samt gc-bana använts.

Storleken hos respektive område för nuläget samt enligt plan har uppskattats utifrån befintliga
förhållanden via satellitkarta, platsbesök samt planskiss. Målet är att för aktuell plan minimera ökningen
av föroreningsmängderna/halterna efter den förändrade markanvändningen.

Tabell 11. Föroreningsmängder för nuläge och enligt plan om ingen rening sker av dagvattnet.
Ämnen Nuläge

(kg/år)

Enligt plan
utan rening

(kg/år)

Ökar/Minskar Behövd reningseffekt
för att uppnå bef.

belastning

(%)
P 1,1 1,3 Ökar 15,4
N 15 12 Minskar --
Pb 0,10 0,068 Minskar --
Cu 0,18 0,16 Minskar --
Zn 0,63 0,5 Minskar --
Cd 0,0031 0,0032 Ökar 3,1
Cr 0,053 0,058 Ökar 8,6
Ni 0,059 0,051 Minskar --
Hg 0,00036 0,00017 Minskar --
SS 560 340 Minskar --
Olja 5,2 3,7 Minskar --
BaP 0,00032 0,00023 Minskar --

Beräkningen i Stormtac visar att mängderna av tre ämnen ökar från planområdet om exploatering
genomförs utan att rena dagvattnet. Övriga ämnen minskar i mängd. Minskningen kan anses bero på
att ett centrumområde med parkeringsplatser och mer frekventa fordonsrörelser förändras till ett
bostadsområde som på det stora hela genererar färre förorenande ämnen.  Beräkning avseende halter
framgår av tabell 12. Då lokala riktlinjer och riktvärden för utsläpp via dagvatten saknas för
vattenförekomsterna i Stenungsunds kommun har en jämförelse gjorts mot de riktvärden som satts upp
av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad enligt reviderade riktlinjer och riktvärden 2019–2020*.

*Miljöförvaltningen Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten till dagvattennät och recipient R2020:1
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Tabell 12. Halter föroreningar nuläge och enligt plan om ingen rening sker av dagvattnet.

1 2 3 4
Ämnen Nuläge

(µg/l)

Enligt plan utan rening

(µg/l)

Riktvärde
Miljöförvaltningen,

Göteborgs stad
(µg/l)

P 130 150 50
N 1600 1500 1 250
Pb 12 8,1 28
Cu 20 19 10
Zn 70 60 30
Cd 0,35 0,38 0,9
Cr 5,9 6,9 7
Ni 6,5 6,0 68
Hg 0,04 0,02 0,07
SS 62 000 41 000 25 000
Olja 580 440 1 000
BaP 0,035 0,027 0,05

Röd text= platsspecifikt vid behov, utgångsvärde. Grönmarkerat fält visar att beräknat värde
underskrider Miljöförvaltningens riktvärde.

Fem av de undersökta ämnena/ämnesgrupperna får halter som överstiger Miljöförvaltningens riktvärden
efter exploatering. Riktvärden gällande fosfor (50 µg/l) är ett mycket tufft krav som kan vara svårt att nå
även efter reningssteg. Miljöförvaltningens riktvärde för ej känslig recipient var tidigare 150 µg/l. I
dokumentet R2020 anges att fosfor- och kvävehalterna får bestämmas platsspecifikt vid behov
beroende på recipientens känslighet.

Alla reningskrav som Miljöförvaltningen, Göteborgs stad har beror på hur känslig den berörda
recipienten är. När det gäller flerbostadsområde/centrumområde anger Miljöförvaltningen att denna
markanvändning kan anses vara en medelbelastad yta avseende föroreningar.  Från denna typ av ytor
är riktlinjen att rening eller enklare rening ska skapas enligt Göteborgs stad. Rening gäller för mycket
känslig recipient och enklare rening för känslig eller mindre känslig recipient.

Definitionen ”enklare rening” innebär att avskiljning av partiklar ska ske, företrädesvis översilning genom
växtlighet eller fördröjning. Exempel på detta kan vara översilning till gräsdike, brunnsfilter olika typer
av magasin med sandfång och driftmöjligheter.

Definitionen ”rening” innebär att sedimentation samt infiltration/filtrering ska ske. Exempel på detta kan
vara krossdike, biofilter eller magasin med filter.

Föroreningsberäkningarna är beräknade avseende situationen inom planområdet samt vad olika
reningsanläggningar inom planområdet får för effekt.

I kapitel 6 föreslås fördröjnings- och reningsanläggningar baserade på dels resultat i
föroreningsberäkningarna, och dels anläggningars fördröjningsförmåga och med beaktande av
beställarens önskemål och planer.
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5 SKYFALL

För nya dagvattensystem är det kommunala ansvaret för marköversvämning, med skador på ny
planerad bebyggelse, regn med återkomsttid 100 år (svenskt Vatten, P110, tabell 2.1). Svenskt vatten
rekommenderar att en klimatfaktor läggs till när 100-årsregnet analyseras. Klimatfaktorn är ett värde
som multipliceras på regnintensiteten, se kap. 4.2.

Skyfall inträffar i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de
höga luftlagren innan den slutligen tvärt faller till marken. Detta sker ofta i samband med att svalare
luftmassor kommer in över det område som sedan drabbas.

SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. Ett skyfall
kan, enligt SMHI:s definition, därmed exempelvis innebära att ett blockregn med två års återkomsttid
pågår i 10 minuter (innebär 10,4 mm nederbörd).

50 mm nederbörd som faller inom 20 minuter motsvarar något mer än ett 100-årsregn inklusive
klimatfaktor 1,3. Ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 som faller inom 10 minuter innebär 38,1 mm
nederbörd. Om 50 mm regn inklusive angiven klimatfaktor faller inom 10 minuter motsvarar det ett regn
med ca 230 års återkomsttid. I beräkningsprogrammet Scalgo har 50 mm nederbörd studerats, se
nedan.

Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar avrinningskoefficienterna. En
större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tar upp detta i publikationen Vägledning för skyfallskartering (Alfredsson, Bern 2017). Uppskattningen
görs att 60–75 procent av regnvolymen rinner av på ytan beroende på hårdgjordhetsgrad. Eftersom
befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att rinna ytledes till lågpunkter i
området. I detta område har Stenungsunds kommun antagit att befintligt ledningsnät för dagvatten
bedöms vara dimensionerat för att hantera regn med två års återkomsttid.

I beräkningsprogrammet Scalgo kan man få en visuell överblick över nuvarande situation och områden
som riskerar översvämning vid olika regn. Avrinningsmodellen är uppbyggd på basis av höjddata från
Lantmäteriet. Scalgo tar endast hänsyn till ytvattenavrinning och bortser från vad ledningsnät kan
hantera. Scalgo ”förstår” således inte att det finns ett ledningsnät som kan hantera delar av extremflödet.
I Scalgo finns inte heller någon tidsfaktor; regnvolymen läggs bara på ytan. Av detta kan slutsatsen dras
att de effekter av regn som åskådliggörs i Scalgo innebär att intensiva och kortvariga regn illustreras. I
denna utredning har ett regn på 50 mm studerats i Scalgo. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-
årsregn eller mer, enligt beräkningsprogrammets funktioner, se resonemang ovan.

I det aktuella planområdet finns, enligt analys i Scalgo för befintlig situation, inga större problem med
lågpunkter där vatten blir stående, däremot blir följden att dagvatten kommer att ansamlas vid platser
nedströms planområdet.

I figur 9 kan man se ytliga rinnvägar och antagen vattenutbredning i planområdet vid befintlig situation.
Karteringen visar de vattendjup som bedöms uppstå vid ett intensivt regn på 50 mm.  På de mörkblå
ytorna vid Stenungs torg uppstår vattendjup på  75–100 centimeter. Strandvägen har en svacka där det
som mest uppstår ett vattendjup på ca 27 centimeter.  Bilden illustrerar att den föreslagna
exploateringen inte får förvärra situationen nedströms.

När det gäller framtida exploatering är det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga nya
instängda områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att drabba befintlig
bebyggelse.
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Figur 9. Ytliga rinnvägar och områden som riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn. Ungefärlig
planområdesgräns visas med svart streck. Bildkälla: Scalgo

5.1 SKYFALLSMODELLERING
En första analys av rinnvägar och lågpunkter är gjord i Scalgo Live, se ovan. Eftersom analysen i Scalgo
inte tar hänsyn rinntider och hur intensiteten utvecklas under en regnhändelse har en skyfallsmodell
satts upp i programvaran MIKE21 för området gällande befintlig situation och situation efter föreslagen
exploatering. Modellen har belastats med ett s k. CDS-regn; samma metodik som används i
skyfallsutredning för resecentrum (Sweco 2021-11-18) med avdrag för den nederbörd som faller vid ett
tvåårsregn då detta antas rymmas inom befintligt ledningsnät för dagvatten. Modellens upplösning (2*2
m) innebär att modellberäkningarna inte tar hänsyn till mindre höjdskillnader och strukturer som kan
påverka flödesvägarna, som exempelvis trottoarkanter.

Befintlig situation

Skyfallsmodellen har satts upp för detaljplaneområdet samt tillhörande avrinningsområde. Den
hydrauliska modellen erhölls av beställaren och har använts för att beskriva nuläget. Nuläget
simulerades med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3.

Framtida situation

För att beskriva området efter exploatering har en ny terrängmodell (markmodell) byggs upp utifrån den
tänkta exploateringen. Där de tilltänkta huskropparna är placerade har marken höjts upp till föreslagen
färdig golvnivå. Då det inte finns en ny höjdsättning för detaljplaneområdet har höjder antagits från de
sektioner som tillhandahållits (Skiss, 2021-09-27). Den befintliga manningsfilen (hanterar värden på
vattnets friktion mot ytan) har uppdaterats utifrån den tänkta exploateringen. Mannings tal för nya
byggnader har satts till 50. Värden för infiltration, för de ytor som förändras, har även justerats. Avdrag
för nederbörd som faller vid tvåårsregn har fortsatt använts och justerats gällande nya hårdgjorda ytor
inom planområdet.

Vattendjup
ca 27 cm

Vattendjup
ca 75-100 cm
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Samma avrinningskoefficienter och Mannings tal som finns i övrigt  i tidigare utförd skyfallsutredning har
använts.

5.1.1 Kalibrering
Skyfallsmodellen för C W Borgs väg har inte kalibrerats eftersom underlag för en sådan kalibrering inte
finns. Extrema väderhändelser som skyfall/100-årsregn uppträder mycket sällan och därmed saknas
observationer och mätningar från de regnevent som faktiskt har förekommit.

Med detta följer att modellens trovärdighet baseras på att de processer som styr avrinningsförloppet
på markytan vid ett skyfall är inkluderade i modellen.

5.1.2 Resultat
Det maximala vattendjupet för den befintliga situationen visas i figur 10. På C W Borgs väg närmast
Strandvägen är vattendjupet 0,05-0,2 m. På gräsytorna söder om befintliga villatomter uppkommer
mindre vattendjup, ca 0,05 m. Det finns en mycket liten lokal lågpunkt mellan plangränsen och befintlig
villa på fastighet 3:112. Där uppstår ett vattendjup på 0,6 m. Inom planområdet i övrigt finns små
lågpunkter vid rivna byggnader på fastighet 3:244 samt på gräsytan i korsningen Strandvägen-
Göteborgsvägen, se figur 10 och bilaga 3.
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Figur 10.Maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 och varaktighet 6 timmar vid befintlig situation. Infällt
visas närbild från planområdet.
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Det maximala vattendjupet efter exploatering visas i figur 11. Av figuren framgår att det samlas vatten
på den östra delen av kv. Bonum (nordöstra delen av planområdet). Vattendjupet är ca 0,3 m. Denna
översvämning bör kunna undvikas genom att ett avskärande dike föreslås mellan den nya fastigheten
Bonum och den befintliga fastigheten Stenung 3:172. Även på västra sidan av kvarteret Bonum vid
den största byggnaden ökar vattendjupet. Marken bör luta mot öst respektive väst inne på den nya
gården för att undvika att vatten ställer sig mot den stora byggnaden.  Även på västra sidan av
kvarteret Bonum föreslås ett avskärande dike som dels hanterar dagvatten som kommer norrifrån, och
som även styr vattnet ned mot C W Borgs väg och inte mot intilliggande fastighet Stenung 3:218.

I en första simulering som gjordes ökade vattendjupet vid lågpunkten på grannfastighet Stenung
3:119. En ny simulering gjordes då, där ett dike simulerades vid framtida GC-bana mellan kvarter BRF
och fastighet 3:119. Resultatet, efter justering med dike, visar att inget ökat vattendjup uppstår på
fastighet 3:119.

Man kan för övrigt se att det ställer sig vatten mot en av de nya byggnaderna på kvarter BRF. Detta
kan man undvika genom en framtida höjdsättning som lutar marken ut från husfasaden. Vidare bör
eventuella tillkommande nedfarter till källarplan förses med vallar och/eller linjeavvattning för att hindra
flöden från skyfall att rinna ned i källare.
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Figur 11. Maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 och med varaktighet 6 timmar efter exploatering. Infällt
visas närbild från planområdet.

Figur 12 visar skillnader i vattendjup mellan befintlig situation och situation efter exploatering.
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Figur 12. Skillnader i maximala vattendjup där befintlig situation jämförs med framtida situation.

Bilden visar att situationen förbättras något på intilliggande fastighet 3:119.

Eventuella skillnader i vattendjup på Strandvägen och sydväst därom är mindre än 5 cm. När det gäller
framkomlighet för utryckningsfordon anger beställaren att 0,2 meters vattendjup är gränsen för att ett
ambulansfordon (motsvarande personbil) ska kunna passera. Den gräns som anges för
räddningstjänstens större fordon är 0,5 meter. Resultatet från denna simulering visar att större fordon
ska kunna passera via C W Borgs väg. Centralt på denna väg kan dock vattendjupet stiga över 0,2 m
om inga skyfallsflöden hanteras i fördröjningsanläggningar eller eventuellt uppdimensionerat
ledningsnät.

Noteras bör att de förslag på fördröjningsvolymer för dagvatten som framgår av denna utredning inte
har simulerats i skyfallssimuleringen. Om fördröjningsvolymerna skapas kommer situationen med stor
sannolikhet att förbättras avseende framkomlighet vid skyfall. En ytterligare åtgärd skulle kunna vara
att dimensionera upp befintligt dagvattensystem på på C W Borgs väg då större rörvolymer, som kan
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hantera mer än tvåårsregn,  innebär att mer dagvatten sväljs i ledningsnät. Ledningsnätet fungerar då
som magasin om vattnet inte omedelbart kan ledas vidare nedströms.

6 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA
DAGVATTENHANTERING

Exploateringen av planområdet kommer att innebära en ökning av dagvattenflöden, samt en något ökad
risk för mer föroreningsspridning via dagvattnet avseende vissa ämnen. För att motverka detta föreslås
åtgärder som både fördröjer och renar dagvattnet inom planområdet. Enligt tabell 6–10 krävs en total
fördröjningsvolym om 252 m3 för hela planområdet där fördröjning inom kvartersmark uppgår till 161 m3

om motsvarande befintligt maxflöde vid 2-årsregn ska bibehållas. Det nya dagvattensystemet behöver
placeras och utformas så att fördröjt flöde kan ansluta till dagvattenserviser samt att eventuell bräddning
från dagvattenanläggningarna kan ske utan att skada intilliggande bebyggelse eller infrastruktur. I detta
område är det viktigt att inte situationen nedströms förvärras till följd av exploateringen. I nuvarande
bebyggelseförslag finns ett antal tänkbara ytor för dagvattenhantering inom kvartersmark. I figur 13 har
dessa ytor, som även ligger i anslutning till dagvattenserviser markerats med rosa. Rosamarkerade ytor
ligger även utanför föreslagna garageplan vilket även måste beaktas om underjordiska anläggningar
byggs.

Figur 13. Ytor inom kvartersmark där tänkbara fördröjnings- och reningsanläggningar kan placeras.

Tänkbara ytor på allmän platsmark framgår av figur 14 och bilaga 2. Efter dialog med Stenungsunds
kommun har möjliga ytor vid Strandvägen undersökts som idag inte ingår i planområdet. Den yta i C
W Borgs väg som är markerad i figur 14 ligger dock helt inom nuvarande planområdesgränser.



32 | 10330710  • C W Borgs väg                        VA-dagvattenutredning

Figur 14. Ytor på allmän platsmark där tänkbara fördröjnings- och reningsanläggningar kan placeras.

En lösning med avskärande dike vid norra och nordöstra plangränsen är även nödvändig för att hindra
tillrinnande dagvatten från berget i norr att skada kvarter Bonum. Avskärande diken kan avslutas med
kupolbrunn kopplad till ledningsnät vid dikets lägsta punkt. Innergården vid kvarter Bonum behöver även
höjdsättas så att avrinning kan ske i östlig och västlig riktning. Därmed undviks att dagvatten blir stående
mot den stora byggnaden på kvarter Bonum. Samma princip gäller för den södra fasaden på kvarteret
BRF. Vidare föreslås att eventuella nedfarter till framtida källarplan förses med vall och/eller
linjeavvattning för att förhindra skyfallsvatten från att nå källarplan. Det behövs även ett dike eller en
rinnväg i GC-banan mellan framtida BRF och intilliggande fastighet 3:119 för att lågpunkten på den
fastigheten inte ska få ökat vattendjup.

I planområdet föreslås en kombination av biofilter och skelettjordar, se bilaga 2. Som komplement kan
även översilningsytor och dagvattenkassetter vara  tänkbara alternativ. Om den framtida utformningen
av marken leder till att hela avrinningen kan ske via översilningsytor innebär detta att en minskning av
samtliga ämnen, samt att alla ämnens koncentrationer, frånsett fosfor, koppar och zink minskar. Enbart
översilningsytor är således ett alternativ, men då behöver fördröjning lösas på annat sätt, exempelvis
via dagvattenkassetter. I föroreningsberäkningarna har det jämförts att rena dagvattnet via
översilningsytor, brunnsfilter, biofilter och skelettjordskonstruktioner. Beräkningarna visar att biofilter och
skelettjordar innebär störst reningseffekt.

Förslaget i bilaga 2 innebär att 30-årsflödet fördröjs ner till utflöde motsvarande 2-årsregn. I bilagan har
ca 200 m2 skelettjordskonstruktioner föreslagits för kvarteret Bonum. Utöver detta har 103 m2 växtbädd
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föreslagits för Kv. Bonum. Det innebär en total fördröjningsvolym om ca 89 m3. Kvarteret BRF har
tillräckligt med plats att lösa fördröjningen i skelettjordskonstruktioner (ca 80 m2 krävs). I Kv. KHF
föreslås 140 m2 skelettjord samt drygt 21 m2 växtbäddar vilket totalt ger 48 m3 fördröjningsvolym, se
bilaga 2. På allmän platsmark fördröjs 54 m3 i  C W Borgs väg och 37 m3 i Strandvägen i skelettjord.

När detaljutformningen av planområdet fastställs kan de föreslagna lösningarna komma att ändras vilket
innebär att anläggningstyperna fördelas på ett annat sätt. Föreslagna lösningar är även en
gestaltningsfråga. Detta innebär att i detaljprojekteringsfasen kan ny kontroll behöva utföras avseende
erforderligt fördröjningsbehov för varje del av området. I kapitel 7 framgår vad olika anläggningar har för
reningseffekter.

6.1 TEKNISKA LÖSNINGAR

6.1.1 Biofilter/Växtbädd
Växtbäddar kan anläggas som endera upphöjda eller nedsänkta. Bädden kommer att utsättas för både
torra och blöta perioder vilket ställer krav på växtjord och växtval. Bädden förses med bräddavlopp samt
med tät konstruktion mot byggnad. Exempel på växtbäddar kan ses i figur 15 och 16.

Figur 15. Exempel på upphöjd växtbädd vid byggnad. Bildkälla: Grågröna systemlösningar för hållbara städer, Vinnova 2014.
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Figur 16. Exempel på nedsänkta växtbäddar. Bildkällor: VegTech AB samt Dagvattenguiden.se

Växtbäddar bygger i regel på att marken infiltrerar. Anläggningen kan även förses med dränering
beroende på markens förutsättningar. Eftersom marken i detta område bedöms ha delvis begränsad
infiltrationsförmåga är växtbäddar med dränering att föredra i detta område. Om grundvattennivån
generellt ligger högt kan nedsänkta bäddar behöva förses med tät duk och enbart avvattnas via
dränering. Denna typ av lösningar kan med rätt underhåll bidra till ett estetiskt tillskott i gatumiljön. Det
är det översta jordlagret som binder föroreningar. Detta kan behöva bytas ut med några års mellanrum
eller oftare beroende på om nedskräpning eller ytigensättning sker. Övrigt grundläggande underhåll
inkluderar skötsel av vegetation, kontroll av in- och utlopp samt bräddningsfunktion. Efter kraftiga skyfall
bör dessa funktioner kontrolleras. Under etableringstiden (första året) är det viktigt med kontroll av växter
och eventuell kompletterande plantering. Biofiltrets reningsförmåga varierar även något beroende på
årstid.

Om en djup växtbädd anläggs som kan fördröja ca 0,28 m3 per m2 skulle följande mått krävas för
växtbädden: Djup för hela växtbädden blir 0,7 meter, en fördröjningszon blir 0,2 meters djup, och ett
växtjordslager på 0,5 meter där porositeten i växtjorden är ca 15 procent. Beräkningsmodellen 0,28 m3

per m2 har använts som uträkning av platsbehov för växtbäddar i bilaga 2.

Ifall hela fördröjningsbehovet i planområdet skulle hanteras via djup växtbädd så skulle 900 m2 växtbädd
krävas för att det totala fördröjningsbehovet, 252 m3, ska kunna hanteras i växtbäddar (252/0,28).

Standardmått för grundare växtbäddar innebär en fördröjningszon på 0,06 m vilket totalt innebär en
fördröjningsförmåga på 0,14 m3 per m2. Om hela planområdet förses med grunda växtbäddar skulle det
krävas ca 1 800 m2 växtbädd för att kunna fördröja enligt fördröjningsbehovet för hela planområdet.

När placeringen av växtbäddarna fastställs är det även viktigt att växtbäddarna inte utsätts för
nedtrampning då risken finns att växter kan skadas samt att jordmaterialet då tappar sin genomsläppliga
förmåga.

6.1.2 Översilningsytor
Eftersom många föroreningar är partikelbundna sker fastläggning av partiklar i högre utsträckning i
översilningsytor jämfört med släta asfaltytor försedda med brunnar som exempelvis infarter och
parkeringsplatser. I aktuellt bebyggelseförslag förekommer inga parkeringsplatser ovan mark, men om
detta blir aktuellt kan följande lösning tillämpas: Parkeringen/Infarten bör höjdsättas så att naturlig
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avrinning sker mot översilningsytan. Notera i figur 17 att kantstenen har öppningar samt att
erosionsskydd skapats i högra bilden. Detta görs för att inte spola bort jordmaterialet vid kraftiga regn. I
översilningsytorna läggs dränledningar som säkerställer att ytan töms mellan regntillfällena. En grön
översilningsyta kräver tillsyn i etableringsfasen, så att gräset kan tillåtas att växa till sig. Översilningsytor
kan även förses med fördröjningsfunktion, notera upphöjd kupolbrunn i principuppbyggd översilningsyta,
figur 18.

Figur 17. Exempel på översilningsyta från parkering i Kviberg, Göteborg. Bildkälla: SMHI.se (Peter Svensson)

Figur 18. Principuppbyggnad för översilningsyta vid parkering. Upphöjd kupolbrunn medger viss magasinering innan bräddning
sker.  Bildkälla: COWI

6.1.3 Brunnsfilter
Det finns ett antal olika tillverkare av brunnsfilter i Sverige. Kostnad för inköp av brunnsfilterinsats är
drygt 5 000 kr/st. samt det utbytbara filtret som kostar ca 400 kr st. Filtren består av furubark och
förbrukade filter kan lämnas till sopförbränning där rökgasrening med tungmetallavskiljning och tillstånd
för eldning med farligt avfall finns. Filterinsatserna skall bytas minst 2 ggr/år. Den filterlösning som
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studerats kräver inga förkunskaper gällande installation och filterbyten. Installation och drift kan därmed
utföras av VA-huvudmannen eller fastighetsförvaltaren. Om så önskas kan dessa tjänster oftast köpas
in från tillverkare. Slamsugning av brunnar kan i regel ske utan att filtret behöver demonteras.
Brunnsfilter kan vara ett alternativ på de platser där det av olika skäl inte kan anläggas andra
reningslösningar. För att både erhålla rening och fördröjning kan brunnsfiltret kombineras med
dagvattenkassetter.

6.1.4 Skelettjordar
Skelettjordar har som syfte att skapa bra förutsättningar för träd att växa i hårdgjorda ytor. Rötter
behöver vatten och näring, men även luftning för att ventilera bort koldioxid från jorden runt rötterna.
Genom att skapa ett skelett av stenar skapas en bra vägkropp för eventuell körbana, se figur 19.
Rötterna växer i utrymmet mellan stenarna som kan vara ofyllda eller fyllda med matjord. Skelettjorden
hjälper även till med rening och fördröjning av dagvattnet. Kapaciteten att fördröja vatten kan variera
mycket beroende på hur tjockt och grovt stenlager som skapas samt hur mycket matjord som fylls i
hålrum mellan stenar. I en luftig skelettjord beräknas porositeten vara 30 procent. En porositet på 30
procent har valts för att illustrera skelettjordarnas utbredning i bilaga 2.

Figur 19. Principskiss för skelettjord. Bildkälla: Stockholm stad

6.2 KOMPLETTERANDE LÖSNINGAR

6.2.1 Rasterytor
Hårdgjorda parkeringsplatser och körytor är, förutom takytor, upphovet till både stora mängder
dagvatten samt förhållandevis höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning. För att
reducera detta kan parkeringsytor och lokalvägar förses med raster av betong och hålrum med gräs
eller grus, se figur 20. I rasterytan binds partikelbundna föroreningar i högre grad än vid
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parkeringsplatser med brunnar. Om rasterytor anläggs är det viktigt att rastret ligger högre än gräs- eller
grusytan så att det permeabla materialet inte packas samman och tappar infiltrationsförmågan.

Figur 20. Parkering med raster. Bildkälla: Sweco

6.2.2 Gröna tak
Gröna tak bedöms kunna magasinera mellan 50 och 75 procent av årsnederbörden. Den volym som
magasineras kommer dock i huvudsak från relativt små, men många regntillfällen. Vid intensiva och
långvariga regn mättas taket, och när taket är vattenmättat rinner resterande nederbörd av. Det gröna
takets magasineringsförmåga beror även på vilken lutning taket har. Ett platt tak innebär större
förutsättningar att magasinera dagvatten. Svenskt Vatten anger att vid kraftiga regntillfällen fördröjs
endast de första 5 millimeterna, medan övrig nederbörd rinner av. Utvecklingen av gröna tak går dock
stadigt framåt. En tillverkare av olika gröna lösningar anger att de har sedumtak som kan fördröja mellan
18 och upp till 45 mm regn på flacka gröna tak. Det skulle innebära att 1000 m2 flackt tak skulle kunna
fördröja från 18m3 upp till 45 m3 beroende på mättnadsgrad när det intensiva regnet börjar. Gröna tak
ställer dock högre krav på underliggande konstruktion. Taken kräver även viss skötsel för att funktionen
ska kunna vidmakthållas över tid. På vinterhalvåret när temperaturen går under noll blir även det gröna
takets förmåga att magasinera och rena dagvatten begränsad. Nämnas bör att en takyta sällan är
upphovet till någon större föroreningsspridning via dagvatten, detta beror i viss mån på vilket material
som väljs för taket. Koppar- och zinktak kan förorena dagvattnet genom att partiklar frisätts via korrosion
och erosion. I förslaget till dagvattenhantering för detta planområde har inga gröna tak räknats som
fördröjningsyta. Eftersom det finns idéer om att skapa gröna tak på kvarter KHF så kan eventuellt de
volymer som skapas där leda till att övrigt fördröjningsbehov minskar för kvarter KHF. Exempel på gröna
tak visas i figur 21.

Figur 21. Grönt sedumtak på garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.

6.2.3 Dagvattenkassetter
Om dagvattenrening sker på kvartersmark, men ytterligare fördröjningsvolym behövs som ej får plats
inom kvartersmark kan dagvattenkassetter vara en tänkbar kompletterande lösning. Dagvattenkassetter
göra av flera tillverkare och finns i flera utföranden. När ett kassettmagasin anläggs kläs den utgrävda
ytan med geotextil eller tät duk för att hålla jord eller i förekommande fall grundvatten borta från
magasinet. Magasinen byggs med fördel rektangulära för att förenkla underhåll. Några av fördelarna
med kassettmagasin är följande:
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· Yteffektiva. Hålrumsvolymen är ca 95 procent. Jämfört med exempelvis makadammagasin
sparar man mer än 2/3 av utbredningen.

· Underhåll via spolning samt inspektion är möjlig i de flesta utförandena. Detta ger möjlighet till
bibehållen funktion över tid.

· Vissa kassetter är körbara; de kräver dock i regel ca 0,8 m marktäckning för att klara trafiklast.

Några av nackdelarna med kassettmagasin är följande:

· Högre anläggningskostnader än t ex. makadammagasin.

· Reningseffekterna på dagvattnet är mycket låga eller obefintliga.

Figur 22. Körbar dagvattenkassett samt anläggande av kassettsystem. Bildkälla: Wavin.se

De kassetter som visas i figur 20 har följande mått. L: 1 200mm, Br: 600mm,  H: 600 mm. Om den
typen av kassett ska vara körbar kommer därmed vattengången som grundast att ligga ca 1,4 meter
under marknivån (0,8m+0,6m).

6.2.4 Granulatfyllda rörmagasin
Ett alternativ till makadammagasin och dagvattenkassetter skulle kunna vara att anlägga granulatfyllda
rörmagasin, se figur 23. Magasinet fylls till 90 procent med kalkmaterialet Filtralite-P.  Detta material har
en god förmåga att avskilja flertalet föroreningar samtidigt som den höga porositeten ger en betydande
magasineringskapacitet. Inloppet sker på låg nivå i magasinet och dagvatten trycks upp genom
filtermaterialet. En mycket låg kontinuerlig avtappning skapas även för att inte magasinet ska vara
vattenfyllt. Fördelen med denna lösning är att risken för att sprida föroreningar till grundvattnet
minimeras, samt att filtermaterialet kan sugas upp och bytas ut utan att göra ingrepp i befintlig mark.
Byte av filtermaterial kan vara nödvändigt att göra efter tidigast 10–15 år enligt tillverkare. Nackdelen är
att eventuell infiltration uteblir. Porositeten i denna lösning beräknas vara ca 45–50 procent. Denna
lösning har inte beräknats som reningssteg i Stormtac, men torde fungera som ett fullgott alternativ till
föreslagna och föroreningsberäknade anläggningstyper.

Figur 23. Exempel på fördröjning och rening i rörmagasin. Bildkälla: Werec AB



10330710 •  C W Borgs väg                        VA-dagvattenutredning  | 39

7 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG

7.1 RENINGSEFFEKT LÖSNINGSFÖRSLAG - PÅVERKAN PÅ
MILJÖKVALITETSNORMER

Vid val av renings- och fördröjningslösning behöver hänsyn tas till reningsbehov, platstillgång och
eventuellt storlek på fördröjningsvolym. Reningseffekter har beräknats i StormTac. Vid beräkningen av
reningseffekter avseende nya anläggningar har jämförelse gjorts mellan nuvarande läge och att ensidigt
rena via endera översilningsytor, brunnsfilter, växtbäddar/biofilter samt via skelettjordar. Kombinationer
av dessa anläggningstyper är givetvis tänkbara. Gällande brunnsfiltrens reningseffekt har ”max
reduktion i databas” valts, vilket innebär mer frekvent utbytt filter. Tabell 13–14 visar resultaten av
jämförelsen avseende mängder och halter.
Tabell 13. Föroreningsbelastning mängder nuläge och efter exploatering, rening via översilning, brunnsfilter biofilter och
skelettjordar.

Ämne
Befintlig

belastning

(kg/år)

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,

ingen rening

(kg/år)

Efter expl.

enbart rening
via

Översilning

(kg/år)

Efter expl.

enbart rening
via

Brunnsfilter

(kg/år)

Efter expl.

enbart
rening via
Biofilter

(kg/år)

Efter expl.

enbart
rening via
Skelett-

konstruktion
(kg/år)

P 1,1 1,3 0,76 0,62 0,19 0,44
N 15 12 7,9 3,5 3,7 2,6
Pb 0,10 0,068 0,034 0,016 0,0053 0,013
Cu 0,18 0,16 0,080 0,047 0,012 0,031
Zn 0,63 0,5 0,24 0,16 0,029 0,087
Cd 0,0031 0,0032 0,0015 0,0020 0,00042 0,00061
Cr 0,053 0,058 0,030 0,025 0,018 0,010
Ni 0,059 0,051 0,026 0,022 0,0072 0,013
Hg 0,00036 0,00017 0,00013 0,000085 0,000050 0,000069
SS 560 340 130 240 45 55
Oil 5,2 3,7 0,65 0,21 0,64 0,33
BaP 0,00032 0,00023 0,000065 0,000054 0,000029 0,000048

Samtliga undersökta reningsalternativ genererar mängder lägre än befintlig belastning avseende
undersökta ämnen/ämnesgrupper. Om ”normal reduktion” väljs för brunnsfilter visar resultatet att
samtliga undersökta ämnens mängder också minskar jämfört med nuläget, dock något mindre än vad
som visas gällande brunnsfilter i tabell 16. Det är framför allt mängderna av ämnesgruppen oljor som
ökar om brunnsfiltret inte underhålls väl. Föroreningsbelastning avseende halter och med studerade
reningsanläggningar framgår av tabell 17.
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Tabell 14. Föroreningsbelastning halter. Jämförelse nuläge och efter exploatering, rening via översilning, brunnsfilter,
växtbädd/biofilter och skelettkonstruktion.

Ämne
Befintlig

belastning

(µg/l)

Enligt
nuvarande

exploaterings-
förslag,

ingen rening
(µg/l)

Efter expl.
rening via
Översilning

(µg/l)

Efter expl.
rening via

Brunnsfilter

(µg/l)

Efter expl
rening

via
Biofilter

(µg/l)

Efter expl
rening via
Skelett-

konstruktion

(µg/l)

Riktvärde Miljö-
förvaltningen Gbg

(µg/l)
P 130 150 91 73 23 53 50
N 1600 1500 930 410 440 310 1 250
Pb 12 8,1 4,1 1,9 0,63 1,5 28
Cu 20 19 9,6 5,6 1,4 3,7 10
Zn 70 60 28 20 3,4 10 30
Cd 0,35 0,38 0,18 0,24 0,050 0,072 0,9
Cr 5,9 6,9 3,5 2,9 2,2 1,2 7
Ni 6,5 6,0 3,1 2,6 0,86 1,5 68
Hg 0,04 0,02 0,016 0,010 0,0060 0,0082 0,07
SS 62 000 41 000 15 000 28 000 5 400 6 600 25 000
Oil 580 440 78 25 76 39 1 000
BaP 0,035 0,027 0,0078 0,0064 0,0035 0,0057 0,05

Rödmarkerad text= Platsspecifikt vid behov, utgångsvärde. Röd ruta=värde överskrider Miljöförvaltningens riktvärde.

Tabellerna visar att växtbädd/ biofilter renar bäst.  Frånsett utgångsvärdet för fosfor är det bara gällande
brunnsfilter som ett riktvärde (suspenderad substans) överskrids. Kombinationer av ovanstående
anläggningstyper är även tänkbara. Om två reningssteg läggs i serie ökar reningseffekten.  Om ”normal
reduktion” väljs för brunnsfilter (d v s minskad frekvens av filterbyten) visar resultatet att halterna för
fosfor, kväve, koppar och suspenderad substans överskrider riktvärdet något.

I förslag till dagvattenhantering (bilaga 2) har de anläggningstyper som genererar bäst rening
(skelettjordar och växtbäddar) föreslagits. Eftersom tabell 13 och 14 visar att även enklare
anläggningstyper ger erforderlig rening kan även dessa väljas.

Om större förändringar sker avseende markanvändningen än vad som framgår av nuvarande
skissförslag i fortsatt planarbete kommer det bli nödvändigt att göra en uppdatering av
föroreningsberäkningarna.

Ifall andra fördröjnings- och reningsanläggningar väljs än de som föreslagits är det lämpligt att se över
reningsfunktionen. Alla typer av biologiska reningssteg kräver mer eller mindre underhåll i någon form
för att reningsfunktionerna ska kunna vidmakthållas.

7.1.1 Konsekvenser av planförslaget på miljökvalitetsnormerna för ytvatten
Enligt tabell 13 och 14 visar resultaten från föroreningsberäkningarna på att planförslaget innebär en
ökning av vissa ämnens mängder och halter som leds till recipienten från utredningsområdet om inga
nya reningsåtgärder skapas. För att minska mängder och halter beträffande samtliga av de studerade
förorenande ämnena som når recipienten krävs rening av dagvattnet.

Genom att rena dagvattnet via endera växtbäddar, skelettjordar, översilningsytor, brunnsfilter eller
kombinationer av dessa bedöms inte planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på
recipienten. Planförslaget bidrar totalt sett till en förbättring av möjligheterna att följa
miljökvalitetsnormerna, MKN för Askeröfjorden. Ingen enskild kvalitetsparameter bedöms heller
försämras om föreslagna renande åtgärder genomförs.
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Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
lämpligt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna lösningarna
för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Fyra exempel på alternativa och/eller kompletterande fördröjnings- och reningsanläggningar beskrivs i
kapitel 6.2 (Gröna tak, rasterytor, dagvattenkassetter och granulatfyllda rörmagasin). Värt att nämna är
att planområdet, sett ur ett större perspektiv, endast bidrar med en mycket begränsad del av den totala
avrinningen till recipienten. Detta, i kombination med att planerad markanvändning inom planområdet
på det stora hela bedöms medföra en något mindre föroreningsbelastning än i nuläget gör att området
även bedöms få liten påverkan på recipienten som helhet.

7.2 ÖKAD BELASTNING TILL SPILLVATTENSYSTEMET
Ledningsnätet nedströms planområdet är påverkat av tillskottsvatten vid kraftiga regn samt höga
havsnivåer. Planen innebär en ökad belastning till spillvattensystemet. Det dimensionerande flödet till
spillvattennätet blir 3,4 l/s. Beräkningarna baseras på ett maxflöde som inträffar under en timme ett dygn
per år och förväntas inträffa en gång per år. En beräkning med rationella metoden för hur mycket vatten
som ett tak genererar vid olika regn visas nedan i tabell 15. Uppskattningsvis räcker det att koppla bort
ett tak på 150 m2 för att frigöra utrymme i ledningsnätet för tillkommande bebyggelse. Beroende på
problematiken kring tillskottsvattnet kan det vara lämpligt att jobba på andra delar än bortkoppling av
tak, t ex förtätning av ledningsnätet.

Tabell 15.Flöden från ett tak på 150 m2 vid regn med återkomsttid 1, 2 och 3 månader. Klimatfaktor exkluderad
Återkomst

tid
Antal tak

(uppskattat 150
m2/tak)

Avrinnings-
koefficient

(ha)

Regnintensitet
(l/s ha)

Flöde
(l/s)

0,5 mån 1 0,9 38 5,2

1 mån 1 0,9 48 6,5

2 mån 1 0,9 60 8,1

3 mån 1 0,9 68 9

Nytt planområde bidrar med en liten del jämfört med påverkan av tillskottsvatten. Kommunens arbete
med att jobba bort tillskottsvatten till spillvattennätet anses ändå vara av stor vikt för att kunna fortsätta
ansluta nya fastigheter till nätet.
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8 SLUTSATSER

Huvudförslaget i denna utredning är att nyttja de nuvarande serviserna för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten som finns i anslutning till ny föreslagen bebyggelse. En ny dagvattenservis föreslås för
kvarteret BRF. En diskussion med räddningstjänsten rekommenderas gällande befintliga brandposter
(lägen och kapacitet) inför projekteringsskedet. Befintligt vattentryck och flöde bedöms för övrigt vara
tillräckligt för det utökade antalet brukare och bebyggelse.

Vidare föreslås att dagvatten fördröjs och renas via växtbäddar och skelettjordar, samt som komplement
via översilningsytor, brunnsfilter och eventuellt gröna tak. Om brunnsfilter och översilningsytor blir den
dominerande anläggningstypen kan ytterligare fördröjning ske i dagvattenkassetter eftersom brunnsfilter
och översilningsytor innebär ringa eller utebliven fördröjningsvolym. Exakt placering av
dagvattenanläggningar samt anslutningar kan komma att förändras i detaljprojekteringsskedet, eller om
planen förändras. Dagvattenanläggningar föreslås vid respektive kvarters lägsta punkt och i anslutning
till servisledningarna. Det är viktigt att anläggningarna får möjlighet att brädda kontrollerat. För att hålla
dagvattenflöden på lägre nivå än de beräknade samt att minska fördröjningsvolymerna rekommenderas
att andelen hårdgjorda ytor hålls ned och att markmaterial som innebär genomsläpplighet används.

Biologiska renings- och fördröjningslösningar innebär ett kontinuerligt underhållsarbete för att
vidmakthålla hydraulisk och renande funktion. Det är därmed viktigt att ansvar och förståelse för drift av
dessa anläggningar klargörs. Genom att rena dagvattnet via föreslagna anläggningstyper bedöms inte
planområdet bidra till en ökad föroreningsbelastning på recipienten.

Om andra val av reningslösningar anläggs för dagvattenhantering inom utredningsområdet är det
nödvändigt att se över att de har motsvarande reningseffekt på dagvattnet som de föreslagna
lösningarna för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna påverkas negativt.

Om avskärande diken skapas i norra och nordöstra delen av planområdet, vid kvarteret Bonum, bedöms
problem vid extrem nederbörd i princip kunna elimineras. Söder om C W Borgs väg vid kvarter BRF
föreslås även mindre diken eller att en marklutning skapas som hindrar skyfallsflöden mot att ställa sig
mot den nya bebyggelsens södra fasad och hindra avrinning mot lågpunkt på grannfastighet 3:119.
Eventuella nedfarter till samtliga källarplan behöver förses med vall och/eller linjeavvattning för att
motverka att vattenflöden rinner ned i källarplan.
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Strategi för klimatanpassning med avseende på stigande havsnivåer och påverkan av skyfall, Sweco
2019-12-05

Beslutsprotokoll Skydd mot stigande vattennivåer, Stenungsunds kommun, Kf 2021-03-04

10 BILAGOR

Bilaga 1: Avrinningsområden, befintligt VA.

Bilaga 2: Befintligt VA, föreslagen dagvattenhantering och föreslagna VA-anslutningar.

Bilaga 3. Resultat skyfallsmodellering, befintlig situation.

Bilaga 4. Resultat skyfallsmodellering, framtida situation.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
http://www.stormtac.com/
http://viss.lansstyrelsen.se/
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1 SAMMANFATTNING 

Stenungsunds kommun har låtit utföra en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3:114, 

3:174. Syftet med den miljötekniska markundersökningen har varit att utreda 

eventuella föroreningar i mark och grundvatten inom undersökningsområdet 

inför planering av en ny detaljplan.  

I genomförd undersökning har jord provtagits i 13 provpunkter med hjälp av 

en borrbandvagn utrustad med skruvprovtagare. Asfalt har analyserats i en 

provpunkt samt grundvatten i tre provpunkter. Fältmätning har utförts för 

lättflyktiga kolväten. Inga ämnen kunde detekteras (< 1 ppm). Utöver detta 

har inga syn- eller luktintryck indikerat på någon allvarlig föroreningssituation 

i mark.  

Utifrån analysresultaten har inga metaller eller organiska ämnen påträffats i 

jord i halter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I ett 

antal provpunkter har resultatet visat halter överstigande Naturvårdsverkets 

nivåer för mindre än ringa risk vilket är relevant om massorna ska 

återanvändas i andra projekt eller på en annan plats.  

De större parkeringsytorna i undersökningsområdet utgörs av grus. En 

asfalterad yta har undersökts i den nordöstra delen av området, där 

asfaltsprov har uttagits i en provpunkt i samband med borrningen, för att 

undersöka förekomst av stenkolstjära. I uttaget asfaltsprov var halten av 

PAH (summa 16 st) låg, 2,3 mg/kg, vilket ej indikerar på tjärafalt.  

Grundvattnet som har analyserats har visat låga halter av metaller och 

organiska ämnen i samtliga tre provpunkter, understigande holländska 

signal/intervention values, Svenska Petroleum Institutets rekommenderade 

riktvärden för bensinstationer och under Livsmedelsverkets gränsvärden för 

dricksvatten.  
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2 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Sverige AB (WSP) har på uppdrag av Stenungsunds Kommun utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 

3:234, 3:244, 3:114, 3:174 i Stenungsunds kommun. 

Bakgrunden till undersökningen är att Stenungsunds kommun planerar för en 

ny detaljplan i området. Detaljplanen innefattar 160 lägenheter fördelade på 

ett antal nya byggnader (se Figur 1). Undersökningen har fokuserat på de 

ytor där byggnader kommer uppföras. 

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att inför fastställelse av 

detaljplanen utreda eventuella föroreningar i mark och grundvatten inom 

undersökningsområdet. En nu nedlagd bensinstation i områdets utkant 

sanerades år 2007 (Sandström, 2007). Miljöförvaltningen i Stenungsunds 

kommun vill bland annat försäkra sig om att föroreningar från 

bensinstationen inte spridit sig in till det aktuella undersökningsområdet.  

 

Figur 1: Illustrationsritning för den nya detaljplanen (Källa: Stenungsunds kommun). 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 LOKALISERING 

Undersökningsområdet ligger inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 

3:244, 3:114, 3:174 och ligger centralt beläget i Stenungsund (se Figur 2). 

Undersökningsområdet omfattar ca 12 000 m2. Området utgörs 

huvudsakligen av bostadsbyggnader, verksamhetslokaler, parkeringsytor 

samt ett mindre parkområde. Området avgränsas av ett bostadsområde i 

norr, Göteborgsvägen och tågspår åt öster, samt Strandvägen och ett större 

handelsområde i söder och väster.  
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Figur 2. Översiktskarta över området, samt dess placering i Stenungsund. 

Fastigheterna som berörs av den nya detaljplanen är markerade med röd linje  

(Källa: Lantmäteriet ortofoton, WMS, 2021) 

3.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Området ligger enligt SGU:s jordartskarta på en blandning av postglacial 

finsand, urberg och fyllnadsmaterial (SGU, 2020 se Figur 3). Ytligt berg 

återfinns på ett flertal platser i undersökningsområdet med omnejd.  

 

Figur 3. Geologin i undersökningsområdet med omnejd. Undersökningsområdet är 

markerat med röd linje (Källa: SGU, 2020) 
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Enligt en tidigare geoteknisk undersökning i området är naturliga fraktioner 

sand, gyttja och lera (EQC, 2012). Mäktigheten av ovanliggande 

fyllnadsmaterial är generellt mellan 1–2 meter. Enligt samma undersökning 

består fyllnadsmaterialet till största del av sand.  

3.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Enligt Vatteninformation Sverige (2021) har området sitt avrinningsområde 

västerut mot havet (Askeröfjorden). Askeröfjorden utgör även närmsta 

recipient, cirka 150 meter väster om undersökningsområdet. Norr om 

området, cirka 800 meter ligger ett mindre vattendrag, Stenungeån, som 

mynnar ut i Askeröfjorden (VISS, 2021). 

Inga landområden inom eller i direkt anslutning till undersökningsområdet är 

klassade som skyddsvärda. Närmaste naturreservat är Södra Stenungsöns 

naturreservat, beläget cirka 1500 meter väster om undersökningsområdet.  

4 BAKGRUND 

Utifrån jämförelser av nutida och historiska flygfoton från 1960 och 1975, 

framgår det att den sydvästra delen av området som under 1960-talet bestod 

av hav, har fyllts ut och gjorts om till det handelsområde som idag återfinns 

på platsen. Ett antal byggnader som fanns under 1960-talet har rivits och 

gjorts om till parkeringsplatser, men i stora drag har inte markanvändningen 

förändrats i särskilt hög grad sedan 1960-talet. 

Enligt Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun finns inga dokumenterade 

miljöstörande verksamheter inom området för den nya detaljplanen. Området 

har enligt bygglovshandlingar framförallt bestått av boendehus, parkeringar 

och verksamhetslokaler. Miljöskadlig verksamhet kan enligt äldre 

detaljplaner ha bedrivits på vissa fastigheter kring 1920- och 1930-talen, men 

det saknas väldokumenterade underlag från den tidsperioden. En risk finns 

också att cisterner med eldningsolja för uppvärmning i tidigare verksamheter 

och villor finns kvar i marken eller att dessa gett upphov till spill.  

Utifrån utdrag ur EBH-stödet (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021) finns det 

fyra potentiellt miljöstörande verksamheter i närområdet, men för tre av 

dessa bedöms spridningsrisken till området vara liten. I utkanten av det 

nordöstra hörnet av området har det dock funnits en bensinstation med 

kvarlämnade restföroreningar innehållande halter av tyngre alifater och 

aromater. Området sanerades år 2007 till under Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för MKM förutom restföroreningen, som hade halter över MKM 

(Sandström, 2007). Kvarlämnad förorening var begränsad och gick inte att 

sanera på grund av stabilitetsproblem mot närliggande byggnad. Eftersom 

bedömd hydraulisk lutning är åt väster mot Askeröfjorden bedömdes en 

spridningsrisk föreligga från den nedlagda bensinstationen intill 

undersökningsområdet via grundvattnet (läs mer i detalj den historiska 

inventeringen i Bilaga 1). Vid planering av provtagningen har hänsyn tagits 

till områdets historik och potentiella föroreningskällor. 
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4.1 POTENTIELL FÖRORENINGSSITUATION  

• Restförorening från den nedlagda bensinstationen strax nordost om 

undersökningsområdet kan ha spridit sig med grundvattnet in till 

undersökningsområdet.  

• Asfalten inom undersökningsområdet kan innehålla stenkolstjära.  

• Det finns en risk för att fyllnadsmassorna i undersökningsområdet 

kan vara förorenade från tidigare verksamhet. Förorenade 

fyllnadsmassor kan även ha tillkommit från andra fastigheter som 

utfyllnad under tidigare verksamhetsår. 

• De största miljöriskerna som Miljöförvaltningen i Stenungsund 

bedömt inom undersökningsområdet är spridningsrisk från den f.d. 

bensinstationen, tjärasfalt i hårdgjorda ytor, PCB-föroreningar från 

äldre byggmaterial samt potentiell risk för oljeförorening från äldre 

oljepannor i husen.  

5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN  

5.1 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

5.1.1 Jord och asfalt 

Provtagning av jord utfördes den 27 och 28 oktober 2021 med hjälp av 

borrbandvagn utrustad med skruvprovtagare i 13 borrpunkter, 21W01-

21W13 (se provpunktskarta i Bilaga 2). Jordprov uttogs generellt som 

samlingsprov för varje halvmeter, men anpassades till de olika 

jordlagerföljdernas mäktighet. Jordprov uttogs ned till ca 1 m i naturlig 

jordart.  

Noteringar av jordart, färg och lukt antecknades i ett fältprotokoll (se Bilaga 

3). Fältanalys av flyktiga organiska ämnen (VOC) utfördes med hjälp av en 

fotojonisationsdetektor (PID) för att detektera eventuell förekomst av 

lättflyktiga organiska ämnen.  

De större parkeringsytorna i undersökningsområdet utgjordes av grus. 

Samlingsprov skapades av den översta halvmetern i varje provpunkt för 

respektive yta då materialet var samma över hela ytan. En asfalterad yta 

påträffades i den nordöstra delen av området, där asfaltsprov uttogs i 

provpunkt 21W06 i samband med borrningen, för att undersöka förekomst av 

stenkolstjära. 

Vid fältarbetet behövde vissa provpunkters lägen justeras något på grund av 

dålig framkomlighet vid parkeringsplats samt p.g.a. närliggande ledningar 

Alla provpunkter mättes in med GPS (koordinatsystem SWEREF 99 1200 

och RH2000, se koordinater i Bilaga 3).  

Ett urval av proverna skickades in för analys på det ackrediterade 

laboratoriet Eurofins. 
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5.1.2 Grundvatten  

Installation av grundvattenrör utfördes i samband med jordprovtagningen i tre 

provpunkter, 21W01GV, 21W02GV, 21W03GV (se provtagningskarta i 

Bilaga 2). Grundvattenrören omsattes vid installationstillfället för att rensa ut 

jordpartiklar ifrån borrningen och för att låta nytt grundvatten rinna till inför 

provtagning (se fältprotokoll i Bilaga 3).  

Grundvatten uttogs för provtagning ca en vecka efter installationstillfället, den 

4 november 2021. Omsättning och provtagning utfördes med hjälp av en 

peristaltisk pump och grundvattenytans nivå mättes in med ljuslod. Proverna 

uttogs vid grundvattenytan i respektive rör för att fånga upp eventuella 

oljeföroreningar som lagts sig på ovanpå vattenytan.  

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyserna i jord jämförs med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009;2016). 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade efter två typer av 

markanvändning: 

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 

markanvändning och grundvattnet samt ytvatten skyddas. Marken kan 

användas till bostäder, daghem, odling m.m. Alla, både barn, vuxna och 

äldre kan vistas i området under en livstid.   

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. Marken kan användas för kontor, industrier, vägar m.m. 

Yrkesverksamma kan vistas i området under sin arbetstid, barn och äldre 

kan vistas i området tillfälligt. Närbeläget ytvatten samt grundvattnet 200 m 

nedströms området skyddas. 

Resultatet jämförs utöver de generella riktvärdena för KM och MKM också 

med nivån för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 

Sveriges förslag till gränser för farligt avfall, FA, senaste utgåvan (Avfall 

Sverige, 2019).  

6.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvattnet jämförs med holländska riktvärden (RIVM, 

2013) och Svenska Petroleum Institutets rekommenderade riktvärden för 

bensinstationer (SPI, 2011).  

De holländska riktvärdena är uppdelade i två kategorier: 

Target value: Ett målsättningsvärde som indikerar en halt i grundvatten som 

ger ett hållbart ekosystem samtidigt som påverkan på miljön är försumbar. 

Dessa värden kan dock vara svåra att uppnå i en stadsmiljö och uppmätta 

halter i grundvatten jämförs därför oftast med intervention values. 

Intervention value: Ett gränsvärde som anger när man i Holland bedömer 

att någon form av efterbehandlingsåtgärd bör övervägas. Förhöjda värden 

indikerar att markens funktion för djur och växter är kraftigt försämrad eller 

hotad.  
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Utöver detta jämförs även resultatet mot Livsmedelsverkets gränsvärden för 

dricksvatten (Livsmedelsverket, 2001). 

6.3 ASFALT 

Asfalten klassas enligt Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer (2020). 

Enligt dessa är asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg PAH-16 inte att 

betrakta som tjärasfalt. Halter mellan 70 och 300 mg/kg är att betrakta som 

tjärasfalt men inte farligt avfall, förutsatt att halten benzo(a)pyren 

underskrider 50 mg/kg. Asfalt med benzo(a)pyren över 50 mg/kg klassas 

som farligt avfall, enligt EU kommissionens vägledning om klassificering av 

avfall (EU 2018/C 124/01). Halter överstigande 300 mg/kg är att betrakta 

som farligt avfall enligt Miljöförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer (2020) 

och enligt Naturvårdsverkets vägledning om klassificering av farligt avfall 

(2013). Olika mottagningsanläggningar kan ha olika haltkriterier för 

mottagande, samråd görs med mottagningsanläggning i varje enskilt fall.   

7 RESULTAT 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Fyllnadsmassorna i undersökningsområdet har generellt haft en mäktighet 

på mellan 0,5 och 1 m och består framförallt av grus, sand och mull. 

Fyllnadsmaterialet underlagras av sand, silt, lera eller gyttja (se fältprotokoll i 

Bilaga 3). 

Lättflyktiga kolväten har inte kunnat uppmätas (< 1 ppm) och inga syn- eller 

luktintryck har indikerat på oljeförorening i mark. Vid ett fåtal provpunkter 

återfanns rivningsrester som tegel och porslin. Vid provpunkt 21W03GV 

återfanns även plåt och gummi.  

7.2 LABORATORIEANALYSER 

7.2.1 Jord 

Sjutton av de jordprover som uttogs skickades in för analys. Analys utfördes 

med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn, Hg) och  

organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten 

>C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten, PAH-16). Två jordprover har 

även analyserats med avseende PCB. 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 

följande noteras för jord (se resultatsammanställning i Bilaga 4):    

Metaller; inga metaller påträffades i halter överstigande Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för KM. 

Halter överstigande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk 
påträffades i ett antal provpunkter. Detta är relevant om massorna ska 
återanvändas i andra projekt eller på en annan plats.  
 
Organiska ämnen; inga organiska ämnen påträffades i halter överstigande 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM eller överstigande 

Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk. 
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Övriga analyser; TOC (total organic carbon) beräknades för samlingsprov 

21W01GV, 11, 12, 13 och samlingsprov 21W02GV, 04, 05 samt för 21W07. 

Resultatet visade 0,23, 0,51 och 0,23 % av torrsubstansen. pH låg på 7,8, 

6,9 samt 7,3. 

7.2.2 Asfalt 

 
Ett asfaltsprov, 21W06, skickades in för analys med avseende på PAH 16. 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 

följande noteras för asfalt (se resultatsammanställning i Bilaga 5):   

PAH 16; i uttaget asfaltsprov påvisades PAH-16 i uppmätta halter av 2,3 

mg/kg vilket ej indikerar på tjärafalt. Benzo(a)pyren var i uttaget asfaltsprov 

under halter av 50 mg/kg (0,093 mg/kg) och därmed under EU 

kommissionens klassificering av farligt avfall.  

7.2.3 Grundvatten 

Tre grundvattenprover har analyserats med avseende på metaller (As, Ba, 

Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn), organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten 

>C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska aromatiska 

kolväten, PAH-16) samt pH.  

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 

följande noteras för grundvatten (se resultatsammanställning i Bilaga 6):   

Metaller; för provpunkt 21W01GV påträffades halter av krom samt vanadin 

överskridande target value enligt de holländska riktvärdena för grundvatten, 

men underskridande signal/intervention value. I provpunkt 21W02GV 

påträffades halter av barium överskridande target value men underskridande 

signal/intervention value. Analyserade metaller understiger 

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (dock saknas gränsvärden 

för barium och vanadin). 

Organiska ämnen; inga organiska ämnen påträffades överstigande aktuella 

jämförvärden.  

Övriga analyser; pH analyserades för respektive provpunkt och låg för 

21W01GV på 6,9, för 21W02GV på 6,6 och för provpunkt 21W03GV på 6,2.  
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8 SLUTSATSER  

Genomförd undersökning inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 

3:114, 3:174 1:1 har visat att: 

❑ Inga metaller (inklusive kvicksilver) påträffades i jord i halter 

överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM 

❑ I några provpunkter överstegs Naturvårdsverkets nivåer för mindre 

än ringa risk med avseende på metaller. Detta är relevant om 

massorna ska återanvändas i andra projekt eller på en annan plats. 

❑ Inga organiska ämnen i jord påträffades i halter överstigande 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I uttaget asfaltsprov 
påvisades PAH-16 i uppmätta halter av 2,3 mg/kg vilket ej indikerar 
på tjärafalt.I grundvatten påträffades låga halter av analyserade 
ämnen. Inga ämnen översteg de holländska signal/intervention 
values. Några ämnen översteg target values. Analyserade metaller 
understiger Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (dock 
saknas gränsvärden för barium och vanadin). Överskridande av 
target value indikerar inte ett behov av efterbehandling utan ger 
snarare en indikation om att påverkan från ämnet inte är försumbar.I 
grundvattnet påträffades inga organiska ämnen överstigande 

aktuella jämförvärden.ÖVRIGT 

WSP har sammanställt denna rapport för Stenungsunds kommun. 

Bedömningarna i rapporten baseras på det underlag som fanns tillgängligt 

under uppdragstiden. WSP tar inte på sig ansvar för konsekvenser om 

rapporten används för andra ändamål än den ursprungligen var avsedd för. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas 

att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller 

att det förekommer ämnen och föroreningar som inte analyserats.  

Vi rekommenderar att rapporten delges den lokala tillsynsmyndigheten. 
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1 Förutsättningar 

Stenungsunds kommun planerar för en ny detaljplan i ett område närliggande CW Borgs väg i centrala 

Stenungsund (se Figur 1). Detaljplanen innefattar 160 lägenheter fördelade på ett antal nya byggnader 

(se Figur 2).  

Syftet med den miljötekniska markundersökningen är att utreda eventuella föroreningar i mark och 

vatten inom undersökningsområdet. En nu nedlagd bensinstation i områdets utkant sanerades år 2007 

(Sandström Miljö och Säkerhetskonsult, 2007). Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun vill 

försäkra sig om att föroreningar från bensinstationen inte spridit sig till det aktuella 

undersökningsområdet. Undersökningen kommer huvudsakligen fokusera på de ytor där byggnader 

kommer uppföras.  

Byggnadsinventering av förorenade byggnadsmaterial ingår ej i denna undersökning inför eventuell 

rivning av befintliga byggnader. 

 

Figur 1. Översiktskarta över området, samt dess placering i Stenungsund. Området för den nya detaljplanen är 

markerat med röd linje (© Lantmäteriet ortofoton, WMS, 2021). 

2 Områdesbeskrivning 

Undersökningsområdet ligger inom fastigheterna Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3;114, 3:174 och 

utgörs av en yta om cirka 12 000 m2. Området utgörs huvudsakligen av bostadsbyggnader, 

verksamhetslokaler, parkeringsytor samt ett parkområde. Området avgränsas av ett bostadsområde i 

norr, Göteborgsvägen och tågspår åt öster, samt Strandvägen och ett större handelsområde i söder 

och väster.  
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Figur 2. Illustrationsritning för den nya detaljplanen (Källa: Stenungsunds kommun).  

3 Geologi 

Området ligger enligt SGU: s jordartskarta på en blandning av postglacial finsand, urberg och 

fyllnadsmaterial (SGU, se Figur 3). Ytligt liggande berg återfinns på ett flertal platser i 

undersökningsområdet med omnejd. 

Enligt VISS (Vatteninformation Sverige) har området sitt avrinningsområde västerut mot havet 

(Askeröfjorden). Norr om området, cirka 800 meter, ligger ett mindre vattendrag, Stenungeån, som 

mynnar ut i havet (Askeröfjorden).  

Enligt en tidigare geoteknisk undersökning i området är naturliga fraktioner sand, gyttja och lera, i olika 

konstellationer (EQC, 2012). Mäktigheten av ovanliggande fyllnadsmaterial är generellt mellan 1–2 

meter. Fyllnadsmaterialet består till största del av sand. 
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Figur 3. Geologin i undersökningsområdet med omnejd. Undersökningsområdet är markerat med röd linje.  

(Källa: SGU, Sveriges geologiska undersökning, kartvisaren). 

4 Historisk inventering 

4.1 Historiska flygbilder 

Enligt en flygbild från år 1960 är området vid den tiden ungefär lika exploaterad som idag (se Figur 4). 

Ett antal av dagens befintliga byggnader syns på flygbilden. Parkeringsytor har ersatt vissa av 

byggnaderna som syns 1960. Den mest framträdande skillnaden mellan 1960 och idag är att området 

strax västsydväst om undersökningsområdet utgjordes av hav 1960, medan det idag är uppfyllt och 

utgörs av ett handelsområde.  

 

Figur 4. Flygfoto från 1960 (Källa: Lantmäteriet historiska ortofoton). 
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I flygfotot från 1975 syns att området västsydväst om undersökningsområdet, som tidigare utgjordes 

av hav, har fyllts upp och bebyggts (se Figur 5). Två byggnader tillkom mellan 1960 och 1975, i den 

nordöstra delen av undersökningsområdet. Dessa byggnader är idag rivna och utgörs av 

parkeringsyta.  

Generellt har markanvändningen inom undersökningsområdet inte genomgått några drastiska 

ändringar sedan 1960-talet.  

 

Figur 5. Flygfoto över området år 1975 (Källa: Lantmäteriet historiska ortofoton). 

4.2 Verksamheter inom undersökningsområdet  

Enligt Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun finns inga dokumenterade tidigare miljöstörande 

verksamheter inom området för den nya detaljplanen. Området har enligt bygglovshandlingar 

framförallt bestått av boendehus, parkeringar och verksamhetslokaler. Miljöskadlig verksamhet kan ha 

bedrivits på vissa fastigheter kring 1920- och 1930-talen, men det saknas väldokumenterade underlag 

från den tidsperioden.  

Det finns ett dokument från 2017 rörande tillstånd till transport av farligt avfall, för företaget Rotocon 

avseende fastigheten Stenung 3:174, enligt Miljöförvaltningen i Stenungssund (se fastighetskarta i 

Figur 6). Dock är det inte säkert att farligt avfall förvarades där, troligen har fastigheten använts som 

en kontorslokal. Enligt bygglovshandlingar från 1960-talet och framåt har den byggnad som tidigare 

stått här innehaft diverse affärs- och kontorsverksamhet, bland annat bankkontor och konditori. Idag 

finns bara en parkering här. Enligt bygglovshandling från 1948 har det på fastigheten bredvid, Stenung 

3:114, funnits en mindre industriverksamhet, av okänd karaktär. En ansökan om bygglov för garage 

och förråd finns från 1971. Idag finns Lions verksamhet i byggnaden.  

Enligt bygglovsarkivet har det på fastigheten Stenung 3:112 funnits bostadshus innan parkeringsytan 

etablerades i början av 2000-talet. Två villatomter finns fortfarande kvar i fastighetens östra del. På 

fastigheten Stenung 3:234 har det funnits bostadshus och affärsbarack enligt bygglovshandlingar. 

Inga byggnader finns kvar idag.    
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Byggnaden inom fastigheten Stenung 3:244 har haft en underjordisk cistern om ca 3000 liter med 

eldningsolja, det är oklart om cisternen har tagits bort. Byggnaden har innefattat kommunal 

verksamhet och kontor sedan 1960-talet. Det saknas handlingar om vilken verksamhet som funnits på 

platsen innan dess.  

 

Figur 6. Fastighetsgränser samt fastighetsbeteckningar inom undersökningsområdet. Svarta linjer är 

fastighetsgränser. Röd linje markerar undersökningsområdet. (Källa: Lantmäteriet Ortofoto, WMS). 

4.3 Verksamheter i omgivningen 

Enligt utdrag ur EBH-stödet (efterbehandling av förorenade områden) finns det fyra verksamheter med 

potentiell miljöstörande verksamhet i närområdet (se Figur 7, Länsstyrelsen Västra Götaland, 2021). 

Det finns fyra riskklasser, där den högsta risken (1) innebär mycket stor risk och den lägsta risken (4) 

innebär liten risk.   

I utkanten av nordöstra hörnet av området har det funnits en bensinstation (objekt ID 154 968, se 

Figur 7) som sanerades år 2007, av Sandström Miljö & Säkerhetskonsult (riskklass 4 enligt MIFO efter 

sanering, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, 2007). Bensinstationen finns inte längre idag. En 

restförorening (bestående av tyngre alifater och aromater) på cirka 1,5–1,8 meter under markytan och 

med en horisontell utbredning på cirka 1,5 meter lämnades kvar intill det närliggande huset då 

sanering av denna riskerade leda till sättningar och sprickbildningar i huset (Sandström Miljö & 

Säkerhetskonsult, 2007). Inget grundvatten konstaterades då förekomma i schakten och relativt täta 

jordlager konstaterades i schaktväggar och botten varför spridningsrisken för denna restförorening 

bedömdes som låg. Området sanerades till under MKM förutom restföroreningen, som påvisade halter 

av tyngre alifater och aromater cirka 2 gånger högre än riktvärdena för MKM (Naturvårdsverket, 2009). 

Miljöförvaltningen i Stenungsunds kommun vill försäkra sig om att den tidigare bensinstationen inte 

har påverkat området för den nya detaljplanen. Enligt VISS sker avrinningen åt väster mot 

Askeröfjorden, vilket tyder på att spridningsrisk föreligger från den nedlagda bensinstationen till det 

aktuella undersökningsområdet för den nya detaljplanen om föroreningen spridit sig till grundvattnet. 
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Ytterligare en nedlagd bensinstation finns cirka 200 meter nordväst om undersökningsområdet 

(riskklass E, objekt ID 154 956, se Figur 7). Anläggningen är nedlagd före 1969. Det är känt att 

marken är förorenad med diesel. Objektet klassades 2011 som riskklass 2 enligt MIFO Fas 1. 

Eftersom den bedömda avrinningen är till närmaste recipient Askeröfjorden belägen väster om 

objektet bedöms spridningsrisken vara liten in till undersökningsområdet. 

En större småbåtshamn med vinteruppställning av båtar finns cirka 200 meter väster om 

undersökningsområdet (riskklass 1, objekt ID 155072, se Figur 7). Bedömningen är att föroreningar i 

småbåtshamnen sprider sig till närmaste recipient (Askeröfjorden).  

En kemtvätt ligger cirka 200 meter sydväst om undersökningsområdet (riskklass 2, objekt ID 154948, 

se Figur 7). Spridningsrisken från objektet in till undersökningsområdet bedöms vara liten.  

 
Figur 7. Potentiellt förorenade objekt i omgivningen enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

1 = Liten risk, 4 = Mycket stor risk. Undersökningsområdet är markerat med röd linje.  

(Källa: EBH-kartan Sverige, WMS). 

4.4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare utredningar avseende förorenad mark har utförts inom undersökningsområdet. 

Bensinstationen strax nordost om området har blivit undersökt i följande rapporter: 

• Jordmiljö AB 2006: SPIMFAB, Översiktlig Miljöteknisk undersökning av nedlagde 

bensinstation, på del av fastigheten Stenung 3:245, Stenungsunds kommun. 

• Sandström Säkerhet & Miljökonsult 2007: Efterbehandling av förorenad mark SPI 

Miljösaneringsfond AB. Stenung 3:245, Stenungsund, Stenungsunds kommun. 
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5 Potentiell föroreningssituation 

• Restförorening från den nedlagda bensinstationen strax nordost om undersökningsområdet 

kan ha spridit sig med grundvattnet in till undersökningsområdet.  

• Asfalten inom undersökningsområdet kan innehålla stenkolstjära.  

• Det finns en risk för att fyllnadsmassorna i undersökningsområdet kan vara förorenade från 

tidigare verksamhet. Förorenade fyllnadsmassor kan även ha tillkommit från andra fastigheter 

som utfyllnad under tidigare verksamhetsår. 

• De största miljöriskerna som Miljöförvaltningen i Stenungsund ser inom 

undersökningsområdet är spridningsrisk från den f.d. bensinstationen, tjärasfalt i hårdgjorda 

ytor, PCB-föroreningar från äldre byggmaterial samt potentiell risk för oljeförorening från äldre 

oljepannor i husen.  

6 Provtagningsmetodik 

6.1 Jord 

Jordprover kommer att uttas med hjälp av en borrbandvagn med skruvprovtagare under två 

arbetsdagar. Jordprov uttas generellt som samlingsprov för varje halvmeter, vanligtvis anpassas 

provtagningen till de olika jordlagerföljdernas mäktighet. Noteringar av jordart, färg och lukt redovisas i 

ett fältprotokoll. Jordprover uttas ned till maximalt tre meters djup alternativt cirka 0,5 meter ned i 

naturlig jordart. Prov på naturlig jordart uttas separat. Vid svårborrade geologiska förhållanden, t.ex. 

om det är mycket block och sten alternativt berg, kan vissa provpunkter utgå och borrstopp ske vid 

grundare nivåer än enligt provtagningsplanen angivet maximalt djup. Ledningar i mark kan även 

medföra att vissa provpunkter behöver flyttas eller utgår. 

Fältanalys av flyktiga organiska ämnen (VOC) utförs med fotojonisationsdetektor (PID). Inmätning av 

provpunkter utförs med GPS med koordinatsystem SWEREF 99 1200 och RH2000. 

6.2 Grundvatten 

Installation av grundvattenrör kommer att ske med hjälp av en borrbandvagn med skruvprovtagare i 

tre provpunkter. Borrning för installation utförs till ett maxdjup av ca 5 m under markytan. Grundvatten 

omsätts för att rensa ut material ifrån borrningen och för att låta nytt grundvatten rinna till för 

provtagning.  

Grundvatten uttas ca en vecka efter installationstillfället med hjälp av en peristaltisk pump och överförs 

till analysspecifika flaskor tillhandahållna av anlitat laboratorium. Avvikande lukt och synintryck noteras 

i ett fältprotokoll. Grundvattennivån mäts in med hjälp av ett ljuslod före provtagning och noteras i ett 

fältprotokoll.  

6.3 Asfalt 

Asfaltsprov uttas i asfalterade ytor i samband med borrning för att undersöka förekomst av tjära. Lukt 

och synintryck noteras i ett fältprotokoll. 
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7 Provtagningsplan 

7.1 Jord 

Totalt utförs borrning med skruvprovtagare i 13 provpunkter. Ett urval av jordproverna skickas till 

Eurofins laboratorium för analys (se omfattning i tabell 1).  

Tabell 1. Sammanfattning fältundersökning jord. 

Fältundersökning jord  

Antal provpunkter: 13 st. 

Provtagningsmetod: Borrbandvagn med skruvprovtagare 

Provtagningsmedier: Jord 

Borrdjup för jordprovtagning: Maximalt cirka 3 meter (beroende på 

markförhållanden) 

Fältanalys: PID 

Övrigt: Se bifogad karta med planerade 

provtagningspunkter i Bilaga 1 

Analysomfattning jord, laboratorium  

Metaller inklusive kvicksilver. 13 st. 

Alifatiska- och aromatiska petroleumkolväten; 

BTEX, PAH 

13 st 

PCB7  4 st 

TOCberäknad och pH 3 st. 

7.2 Grundvatten 

Totalt utförs provtagning av grundvatten i tre provpunkter. Vattenprover skickas till Eurofins 

laboratorium för analys (se omfattning i tabell 2). 

Tabell 2. Sammanfattning fältundersökning grundvatten. 

Fältundersökning grundvatten  

Antal provpunkter: 3 st. 

Provtagningsmetod: Peristaltisk pump 

Provtagningsmedier: Grundvatten 

Fältanalys: pH-mätare 

Övrigt: Se bifogad karta med planerade 

provtagningspunkter i Bilaga 1 

Analysomfattning grundvatten, laboratorium  

Metaller inklusive kvicksilver. 3 st. 

Alifatiska- och aromatiska petroleumkolväten; 

BTEX, PAH 

3 st. 

pH 3 st. 
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7.3 Asfalt 

Preliminärt tas 4 asfaltsprov och skickas till laboratorium för analys med avseende på PAH  

(se tabell 3).  

Tabell 3. Sammanfattning fältundersökning asfalt 

Fältundersökning asfalt  

Antal provpunkter: Preliminärt 4 st 

Provtagningsmetod: Borrbandvagn med skruvprovtagare 

Provtagningsmedier: Asfalt 

Fältanalys: Ingen fältanalys utförs 

Övrigt: Asfaltsprover kommer att tas ut från asfalterade 

ytor i undersökningsområdet 

Analysomfattning asfalt, laboratorium  

PAH16 4 st  
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BILAGA 3
Fältprotokoll och
analyser



Uppdragsnummer: 10327833                                                                                                                                                                                                                                    Bilaga 3 - Fältprotokoll och analyser - Jord och asfalt

PSL51 SLV82 PSL19 SL574 PSL16 + SL004

21W11 X (öst): 139338.904 Grusyta 0 0,5 F/grSa grå 0 samlingsprov 21W01GW, 21W11, 21W12, 21W13 (0-0,5 m) x x x

Y (norr): 6439166.622 0,5 0,65 saTh brun 0,4

Z (höjd): 4.398 0,65 1 (gr)Fsa grå 0,3 x

1 1,3 grfsaSa grå 0,3 blött

21W13 X (öst): 139340.772 Grusyta 0 0,2 F/grSa grå 0,4 samlingsprov 21W01GW, 21W11, 21W12, 21W13 (0-0,5 m) x

Y (norr): 6439138.452 0,2 0,5 (th)Fsa grå 0,4

Z (höjd): 4.792 0,5 1 Fsa grå 0,5

1 1,4 (si)Gy grå 0,2

21W01GV X (öst): 139367.204 Grusyta 0 0,3 F/grSa grå 0,3 samlingsprov 21W01GW, 21W11, 21W12, 21W13 (0-0,5 m) x

Y (norr): 6439144.089 0,3 1 Fsa beige 0,2

Z (höjd): 3.156 1 1,5 Fsa grå 0 blött

1,5 2,1 (si)Fsa grå 0 blött

 2,1 2,5 (si)Gy grå 0 x

2,5 3 (si)Gy grå ej prov

3 4,0 (si)Gy grå ej prov

21W12 X (öst): 139358.854 Grusyta 0 0,5 F/stgrSa grå 0,2 lite mtrl, samlingsprov 21W01GW, 21W11, 21W12, 21W13 (0-0,5 m) x

Y (norr): 6439161.072 0,5 1 F/thstgrSa grå 0,2 lite mtrl

Z (höjd): 6.260 1 1,6 grfsaSa grå 0,2 #91  förmodad fast botten

21W02GV X (öst): 139449.595 Grusyta 0 0,5 F/grSa grå 0,1 samlingsprov 21W02GW, 21W04, 21W05 (0-0,5 m) x x x

Y (norr): 6439141.443 0,5 0,7 Th mbrun 0,1

Z (höjd): 4.919 0,7 1 Fsa beige 0,1

1 1,4 Fsa beige 0,1

1,4 1,6 Si grå 0,2 x

1,6 2 (si)Gy grå 0,2

2 2,15 (si)Gy grå 0,1 #93 block eller berg

21W04 X (öst): 139436.588 Grusyta 0 0,6 F/grSa beigegrå 0,1 samlingsprov 21W02GW, 21W04, 21W05 (0-0,5 m) x

Y (norr): 6439138.984 0,6 1 Fsa beige 0,1 x

Z (höjd): 4.896 1 1,4 siFsa beige 0,1 #93 block eller berg

21W05 X (öst): 139414.777 Grusyta 0 0,6 F/grSa gråbeige 0,3 samlingsprov 21W02GW, 21W04, 21W05 (0-0,5 m) x

Y (norr): 6439134.877 0,6 0,95 siFsa beige 0,3 #93 block eller berg

Z (höjd): 4.545

Beställare 10327833 Analyspaket Parametrar

Fastighet Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3:11, 3:174 PSL51 Alif., arom. BTEX, PAH, Metaller inkl Hg.

Provtagningsdatum 2021-10-27/28 SLV82 PCB7

Provtagare Ville Stålnacke PSL19 TOCberäknad

Temperatur (°C) 8 SL574 pH

Väderlek regn PSL16 + SL004 PAH16 i asfalt, provberedn

Djup

(m.u.my.)

Metod skruv

Maskinutrustning 604

Borrdiameter (mm) 80

Provpunkt
Koordinater

(SWEREF 99 12 00, RH2000)
Markyta

Laboratorieanalyser
Geoteknisk 

benämning
Färg

PID-värde

(ppm)
Anmärkningar / Fältobservationer



Uppdragsnummer: 10327833                                                                                                                                                                                                                                    Bilaga 3 - Fältprotokoll och analyser - Jord och asfalt

PSL51 SLV82 PSL19 SL574 PSL16 + SL004

Beställare 10327833 Analyspaket Parametrar

Fastighet Stenung 3:112, 3:234, 3:244, 3:11, 3:174 PSL51 Alif., arom. BTEX, PAH, Metaller inkl Hg.

Provtagningsdatum 2021-10-27/28 SLV82 PCB7

Provtagare Ville Stålnacke PSL19 TOCberäknad

Temperatur (°C) 8 SL574 pH

Väderlek regn PSL16 + SL004 PAH16 i asfalt, provberedn

Djup

(m.u.my.)

Metod skruv

Maskinutrustning 604

Borrdiameter (mm) 80

Provpunkt
Koordinater

(SWEREF 99 12 00, RH2000)
Markyta

Laboratorieanalyser
Geoteknisk 

benämning
Färg

PID-värde

(ppm)
Anmärkningar / Fältobservationer

21W06 X (öst): 139480.311 Asfaltsyta 0 0,05 asf x

Y (norr): 6439154.094 0,05 0,4 F/grSa gråbeige 0,1 tegel, porslin x x

Z (höjd): 4.791 0,4 0,7 (fsa)Th mbrun 0,2

0,7 1 Fsa beige 0,2

1 1,5 Fsa beige 0,2 blött x

1,5 2 Fsa grå 0,3 blött

21W10 X (öst): 139432.626 Gräsyta 0 0,3 F/saMu mbrun 0,1 x

Y (norr): 6439042.882 0,3 1 lesiFsa beige 0 x

Z (höjd): 2.197 1 1,5 leGy grå 0

1,5 2 leGy grå 0

21W3GV X (öst): 139416.462 Grusyta 0 0,6 F/grSa rödbrun 0 Plåt, gummi, filterduk upptäcktes vid gv-rör installation x x

Y (norr): 6439057.783 0,6 1 siFsa grå 0

Z (höjd): 2.549 1 1,3 leSi grå 0

1,3 2 siGy grå 0 x

21W07 X (öst): 139417.676 Grusyta 0 0,4 F/grSa brungrå 0,2 x x x

Y (norr): 6439064.982 0,4 0,7 Fsa beige 0,3

Z (höjd): 2.723 0,7 1 fsaSi grå 0,5 x

1 1,6 Gy grå 0,2

1,6 2 Sa grå 0,2

21W09 X (öst): 139405.195 Gräsyta 0 0,3 F/saMu mbrun 0,1 x

Y (norr): 6439094.710 0,3 1 (si)Fsa beige 0,1 vx

Z (höjd): 2.899 1 1,5 (gr)fsaSa beige 0,1 x

1,5 2 (gr)Sa beige 0,2

21W08 X (öst): 139399.057 Grusyta 0 0,5 F/grSa ljusbrun 0,1 teg x

Y (norr): 6439089.556 0,5 0,7 F/grSa ljusbrun 0,1 teg

Z (höjd): 2.701 0,7 1,1 leSi grå 0,1

1,1 1,5 (gr)Sa gråbrun 0,1

1,5 2 (gr)Sa brungrå 0,1



Uppdragsnummer: 10327833 Bilaga 3 - Fältprotokoll och analyser- Grundvatten

WSP Environmental Analyspaket:

Uppdrag: 10327833 1 = PSL5M

Uppdragsnamn: Detaljplan CW Borgs väg 2 = SL864

Plats: Stenungsund

Provtagningsdatum: 2021-10-27 - 2021-10-28

Metod: Peristaltisk pump

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00  

Höjdsystem: RH 2000

KOMMENTAR

Provpunkt Nord Öst Z-RÖK RÖK Spetsnivå Rörlängd Filternivå Rörtyp Datum GV-yta Omsättningsvolym Datum GV-yta Temp. pH

X/Lat Y/Long m ö h m ö my m u my m m u my m u RÖK l m u RÖK °C 1 2

21W01GV 6439144.089 139367.204 3.151 -0,05 4,48 4,43 1,48-4,48 50 PEH 2021-10-27 0,39 7 2021-11-04 0,74 11,10 6,5 x x Brun färg, lite grumligt. Finpartiklar

21W02GV 6439141.443 139449.595 4.909 -0,10 2,10 2,00 1,10-2,10 50 PEH 2021-10-27 1,05 2 2021-11-04 1,20 10,50 6,35 x x Grå färg, lite grumligt. Finpartiklar

21W03GV 6439057.783 139416.462 2.544 -0,05 3,51 3,46 0,51-3,51 50 PEH 2021-10-28 2,11 1,5 2021-11-04 0,87 11,30 5,87 x x Grå färg, lite grumligt. Finpartiklar

Antal inklusive duplikat  3 3

Labanalyser
1

RÖRINFORMATION OMSÄTTNING/RENSPUMPNING PROVTAGNING FÄLTMÄTNINGAR ANALYSER
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BILAGA 4
Sammanställning
analysresultat jord



Uppdragsnummer: 10327833 Bilaga 4 - Sammanställning analysresultat jord   

Provnummer 177-2021-11020231 177-2021-11020224 177-2021-11020226 177-2021-11020227 177-2021-11020349 177-2021-11020350 177-2021-11020228 177-2021-11020229 177-2021-11020230 177-2021-11020351 177-2021-11020352 177-2021-11020320 177-2021-11020353 177-2021-11020354 177-2021-11020347 177-2021-11020348 177-2021-11020225
Mindre än 

ringa risk* KM** MKM** FA***

Provtagningsdag 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-28 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-27     

Provpunkt 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg     

Provets märkning 21W01GV 2,1-2,5 m 21W01GV, 11, 12, 13 Samling 21W02GV, 04, 05 Samling 21W02GV 1,4-1,6 m 21W03GV 0,0-0,6 m 21W03GV 1,3-2,0 m 21W04 0,6-1,0 m 21W06 0,05-0,4 m 21W06 1,0-1,5 m 21W07 0,0-0,4 m 21W07 0,7-1,0 m 21W08 0,0-0,5m 21W09 0,0-0,3 m 21W09 1,0-1,5 m 21W10 0,0-0,3 m 21W10 0,3-1,0 m 21W011 0,65-1,0 m     

Ämne Ämnes-ID Enhet    

Torrsubstans 3120000060532 % 55,7 93 88,3 73,9 93,5 60,1 84,3 93,8 80,3 94,1 84,3 92,3 80,5 89,8 76,3 70,9 85,5    

Glödförlust 3120000089174 % Ts 0,4 0,9 0,4    

TOC beräknat 3120000089175 % Ts 0,23 0,51 0,23    

pH 3120000100722 7,8 6,9 7,3    

Bensen 65570001080334 mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 - 0,012 0,04 1000

Toluen 65570001080335 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 40 1000

Etylbensen 65570001080336 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 1000

m/p/o-Xylen 65570001235087 mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 10 50 1000

Summa TEX 65570001235089 mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - -

Alifater >C5-C8 65570001235127 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 65570001235130 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 65570001235128 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 65570001235131 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 100 500 10000

Summa Alifater >C5-C16 65570001235090 mg/kg Ts < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 65570001235132 mg/kg Ts < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 30 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - 100 1000 10000

Aromater >C8-C10 65570001235091 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 65570001235129 mg/kg Ts < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 - 3 15 1000

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener65570001235135 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50    

Metylpyrener/Metylfluorantener 65570001235134 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50    

Summa Aromater >C16-C35 65570001235133 mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - 10 30 1000

Oljetyp < C10 65570001235094 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår    

Oljetyp > C10 65570001235092 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Motorolja Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår    

Benso(a)antracen 65570001235102 mg/kg Ts < 0,030 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Krysen 65570001235096 mg/kg Ts < 0,030 0,045 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,035 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Benso(b,k)fluoranten 65570001235109 mg/kg Ts < 0,030 0,085 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,068 0,079 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Benso(a)pyren 65570001235105 mg/kg Ts < 0,030 0,044 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,033 0,03 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Indeno(1,2,3-cd)pyren 65570001235108 mg/kg Ts < 0,030 0,04 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,03 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Dibenso(a,h)antracen 65570001235103 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Naftalen 65570001235110 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Acenaftylen 65570001235104 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Acenaften 65570001235106 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Fluoren 65570001235097 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Fenantren 65570001235098 mg/kg Ts < 0,030 0,032 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Antracen 65570001235099 mg/kg Ts < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Fluoranten 65570001235100 mg/kg Ts < 0,030 0,084 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,069 0,073 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Pyren 65570001235101 mg/kg Ts < 0,030 0,071 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,06 0,062 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Benso(g,h,i)perylen 65570001235107 mg/kg Ts < 0,030 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030    

Summa PAH med låg molekylvikt65570001235113 mg/kg Ts < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 1000

Summa PAH med medelhög molekylvikt65570001235115 mg/kg Ts < 0,075 0,22 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,17 0,18 < 0,075 < 0,075 < 0,075 2 3,5 20 1000

Summa PAH med hög molekylvikt65570001235114 mg/kg Ts < 0,11 0,33 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,21 0,18 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 1 10 50

Summa cancerogena PAH 65570001235111 mg/kg Ts < 0,090 0,28 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,2 0,17 < 0,090 < 0,090 < 0,090 - - - -

Summa övriga PAH 65570001235112 mg/kg Ts < 0,14 0,31 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,23 0,24 < 0,14 < 0,14 < 0,14 - - - -

Summa totala PAH16 65570001235116 mg/kg Ts < 0,23 0,59 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 < 0,23 0,43 0,41 < 0,23 < 0,23 < 0,23    

PCB 28 65570001235117 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 52 65570001235118 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 101 65570001235120 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 118 65570001235122 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 153 65570001235119 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 138 65570001235121 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

PCB 180 65570001235123 mg/kg Ts < 0,0020 < 0,0020    

Summa PCB7 65570001235124 mg/kg Ts < 0,0070 < 0,0070 - 0,008 0,2 10

Arsenik As 65570001206287 mg/kg Ts 4,4 2,5 < 2,1 2,8 < 2,0 8,2 < 2,2 < 2,0 < 2,3 < 2,0 3 2,3 3,3 3,6 2,9 3,3 < 2,2 10 10 25 1000

Barium Ba 65570001206285 mg/kg Ts 37 24 29 29 36 52 13 31 5,5 15 30 22 25 33 17 27 12 - 200 300 50000

Bly Pb 65570001206288 mg/kg Ts 7,3 25 3,6 5,8 4,2 9,6 1,9 13 < 1,2 2,9 6,1 7,1 24 23 2,4 6,2 3,8 20 50 400 2500

Kadmium Cd 65570001206289 mg/kg Ts 0,26 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,75 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co 65570001206290 mg/kg Ts 7,6 4,7 5,5 4,8 6,7 10 2,3 4,2 1,2 3,7 4 3,5 2,5 2,4 2,1 3,7 2,4 - 15 35 1000

Koppar Cu 65570001206291 mg/kg Ts 13 9,1 12 7,8 9,6 18 2,4 12 0,8 5,1 8,5 10 12 9,2 3,3 10 2,1 40 80 200 2500

Krom Cr 65570001206292 mg/kg Ts 24 7,2 8,5 17 9,3 29 5,8 9 3,7 4,6 16 7,5 8,1 7,2 7 15 5,4 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 65570001206296 mg/kg Ts < 0,017 0,082 < 0,011 < 0,013 0,011 < 0,015 < 0,011 0,11 < 0,012 < 0,010 < 0,011 < 0,010 0,038 0,042 < 0,011 < 0,013 < 0,011 0,1 0,25 2,5 50

Nickel Ni 65570001206293 mg/kg Ts 16 4,4 5,6 7,9 8,3 21 3,8 5,6 1,3 2,6 5,4 4,9 3,7 3,7 2,5 5,3 3,8 35 40 120 1000

Vanadin V 65570001206294 mg/kg Ts 41 17 17 34 22 54 12 20 5,4 11 39 13 16 16 16 32 12 - 100 200 10000

Zink Zn 65570001206295 mg/kg Ts 47 33 46 28 58 67 11 34 7,4 35 24 30 34 61 12 24 20 120 250 500 2500

    

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 

*Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 

**Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV 5976) känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

***Farligt avfall (FA) Avfall Sverige 2019:01 

MRR KM PRVMKM FA
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BILAGA 5
Sammanställning
analysresultat asfalt



Bilaga 5 - Sammanställning analysresultat asfalt 

Provtagningsdag 2021-10-27

Provtagare Ville Stålnacke

Provets märkning 21W06A

Djup (m)  0,0-0,05

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

Benso(a)antracen mg/kg 0,064 - - -

Krysen mg/kg 0,33 - - -

Benso(b,k)fluoranten mg/kg 0,38

Benso(a)pyren mg/kg 0,093 - <50 >50

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,053 - - -

Dibenso(a,h)antracen mg/kg 0,082 - - -

Naftalen mg/kg < 0,051 - - -

Acenaftylen mg/kg < 0,051 - - -

Acenaften mg/kg < 0,051 - - -

Fluoren mg/kg < 0,051 - - -

Fenantren mg/kg 0,48 - - -

Antracen mg/kg < 0,051 - - -

Fluoranten mg/kg 0,11 - - -

Pyren mg/kg 0,4 - - -

Benso(g,h,i)perylen mg/kg 0,16 - - -

Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg < 0,077 - - -

Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg 1 - - -

Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg 1,2 - - -

Summa cancerogena PAH mg/kg 1 - -

Summa övriga PAH mg/kg 1,3 - -

Summa totala PAH16 mg/kg 2,3 <70 70 - 300 >300

2 Naturvårdsverket, 2013. Klassning av farligt avfall – detta är farligt avfall (summa PAH 16, 300 mg/kg)

4 Asfalt får inte användas för markfyllning.
5 Återanvändning ska föregås av anmälan till Miljöförvaltningen, sex veckor innan planerade åtgärder . 

3 EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall, (50 mg/kg Benso(a)pyren, EU 2018/C 124/01)

1 Miljöförvaltningen i Göteborgs stads information om avfallsklassning för asfalt och tjärasfalt. 2021. Tillgänglig via: https://goteborg.se/

Asfalt med restriktioner1, 5  

(Icke farligt avfall) 
Farligt avfall1,2,3

Göteborgs Stad, Asfalt och tjärasfalt1

Asfalt utan restriktioner1, 4

(Ej tjärasfalt)
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BILAGA 6
Sammanställning analysresultat
grundvatten



Uppdragsnummer: 10327833 Bilaga 6 - Sammanställning analysresultat grundvatten   

Provnummer 177-2021-11042390 177-2021-11042391 177-2021-11042392 Livsmedels-verket***
,b

Provtagningsdag

2021-11-04 2021-11-04 2021-11-04
Target 

value

Signal 

value
Dricksvatten, otjänligt Dricksvatten

Ångor i 

byggnader
Bevattning

Miljörisker i 

Ytvatten

Miljörisker i 

Våtmarker

Provpunkt

10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg 10327833 CW Borgs väg

Provets märkning 21W01GV 21W02GV 21W03GV

Ämne µg/l

Bensen µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,2 30 1 0,5 50 400 500 1000

Toluen µg/l < 1 < 1 < 1 7 1000 - 40 7000 600 500 2000

Etylbensen µg/l < 1 < 1 < 1 4 150 - 30 6000 400 500 700

M/P/O-Xylen µg/l < 1 < 1 < 1

Summa TEX µg/l < 2 < 2 < 2

Alifater >C5-C8 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - 100 3000 1500 300 1500

Alifater >C8-C10 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - 100 100 1500 150 1000

Alifater >C10-C12 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - 100 25 1200 300 1000

Alifater >C5-C12 µg/l < 30 < 30 < 30

Alifater >C12-C16 µg/l < 20 < 20 < 20 - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C16-C35 µg/l < 50 < 50 < 50 - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C12-C35 µg/l < 50 < 50 < 50

Aromater >C8-C10 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - 70 800 1000 500 150

Aromater >C10-C16 µg/l < 10 < 10 < 10 - - - 10 10000 100 120 15

Aromater >C16-C35 µg/l < 5 < 5 < 5 - - - 2 25000 70 5 15

Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår

Bens(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0001 0,5 - - - - - -

Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,003 0,2 - - - - - -

Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020

Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0005 0,05 0,01 - - - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0004 0,05 - - - - - -

Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010

Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - - - -

Naftalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,01 70 - - - - - -

Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - -

Acenaften µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - -

Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - -

Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,003 5 - - - - - -

Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0007 5 - - - - - -

Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,003 1 - - - - - -

Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - - - -

Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,0003 0,05 - - - - - -

Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - - - -

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - 10 2000 80 120 40

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - 2 10 10 5 15

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - 0,05 300 6 0,5 3

pH 6,9 6,6 6,2

Temperatur vid pH-mätning °C 23,3 23,4 23,4

Arsenik As (filtrerat) µg/l 1,6 0,77 0,56 10 60 10 - - - - -

Barium Ba (filtrerat) µg/l 15 60 40 50 625 - - - - - -

Bly Pb (filtrerat) µg/l 0,93 < 0,01 < 0,01 15 75 10 5 - 30 50 500

Kadmium Cd (filtrerat) µg/l 0,038 0,23 0,12 0,4 6 5 - - - - -

Kobolt Co (filtrerat) µg/l 1,5 4,8 3,3 20 100 - - - - - -

Koppar Cu (filtrerat) µg/l 4,4 5,4 2,7 15 75 2000 - - - - -

Krom Cr (filtrerat) µg/l 1,7 0,44 0,28 1 30 50 - - - - -

Kvicksilver Hg (filtrerat) µg/l <0,1 < 0,1 < 0,1 0,05 0,3 1 - - - - -

Nickel Ni (filtrerat) µg/l 6,4 8,1 2,7 15 75 20 - - - - -

Vanadin V (filtrerat) µg/l 4,3 1 0,16 1,2 70 - - - - - -

Zink Zn (filtrerat) µg/l 7,3 26 27 65 800 - - - - - -

**RIVM 2013: Target values och Signal values från the Dutch National Institute for Public Health  and the Environment (RIVM) Soil Remediation Circular 2013, version 1 of July 2013
a
 Riktvärde för Cis-1,2-dikloreten och Trans-1,2 diklroeten avser summa 1,2- dikloreten. 

***Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS 2001:30.
b
 Riktvärde för Trikloreten och Tetrakloreten avser summa Trikloreten + Tetrakloreten 

****SPI, 2011: SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

RIVM, 2013**
,a SPI, 2011****
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BILAGA 7
Laboratorieprotokoll



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211826-01

EUSELI2-00944046
Í%SQbÂ!'%_QÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020354Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W09 1,0-1,5 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211826-01

Í%SQbÂ!'%_QÎ

EUSELI2-00944046

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211826-01

Í%SQbÂ!'%_QÎ
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211401-01

EUSELI2-00944015
Í%SQbÂ!&Ç=lÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020224Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01GV, 11, 12, 13 Samling

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.23TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

7.8pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.054Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.045Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211401-01

Í%SQbÂ!&Ç=lÎ

EUSELI2-00944015

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.044Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.040Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.032Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.084Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.046Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.31Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.59Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.082Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Í%SQbÂ!&Ç=lÎ
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211824-01

EUSELI2-00944015
Í%SQbÂ!'%]?Î

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020225Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W011 0,65-1,0 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211402-01

EUSELI2-00944015
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020226Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W02GV, 04, 05 Samling

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.51TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

6.9pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020227Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W02GV 1,4-1,6 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020228Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W04 0,6-1,0 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211825-01

Í%SQbÂ!'%^HÎ

EUSELI2-00944015

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211825-01
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211551-01

EUSELI2-00944015
Í%SQbÂ!'!#ÃÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020229Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W06 0,05-0,4 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211551-01
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211831-01

EUSELI2-00944015
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020230Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W06 1,0-1,5 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts5.5Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 1.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.80Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211827-01

EUSELI2-00944015
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020231Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01GV 2,1-2,5 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%55.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211460-01

EUSELI2-00944042
Í%SQbÂ!&ÇÃTÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020320Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-11-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W08 0,0-0,5m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211830-01

EUSELI2-00944046
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020347Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W10 0,0-0,3 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.035Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.068Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.033Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.069Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.060Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.20Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.43Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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EUSELI2-00944046

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211463-01

EUSELI2-00944046
Í%SQbÂ!&ÇÆoÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020348Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W10 0,3-1,0 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211456-01

EUSELI2-00944046
Í%SQbÂ!&Ç{0Î

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020349Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W03GV 0,0-0,6 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211456-01

Í%SQbÂ!&Ç{0Î

EUSELI2-00944046

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 

16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts8.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211454-01
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020350Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W03GV 1,3-2,0 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.75Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts67Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211405-01

EUSELI2-00944046
Í%SQbÂ!&ÇFVÎ

Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020351Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W07 0,0-0,4 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts0.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts0.23TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

7.3pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020352Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W07 0,7-1,0 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-211459-01

Í%SQbÂ!&Ç~KÎ

EUSELI2-00944046

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211819-01
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020353Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2021-10-28

Ville Stålnacke

Provet ankom:

JordMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-05

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W09 0,0-0,3 m

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.079Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.073Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.062Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.18Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.24Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-211041-01

EUSELI2-00944034
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Analysrapport

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg [3500]

Lina Börjesson

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11020287Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,0-0,05

2021-10-27

Ville Stålnacke

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2021-11-01

Utskriftsdatum: 2021-11-04

2021-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W06A 0,0-0,05

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%99.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.064Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.38Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.093Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.053Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.082Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.051Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.48Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.051Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.40Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.077Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cornelia.wing@wsp.com  (cornelia.wing@wsp.com)

 ville.stalnacke@wsp.com  (ville.stalnacke@wsp.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-222999-01

EUSELI2-00945996
Í%SQbÂ!)K0OÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10327833

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg 

[3500]

Ville Stålnacke

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11042392Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-11-04

Wille Stålnacke

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-04

Utskriftsdatum: 2021-11-18

2021-11-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W03GV

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

6.2pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg/l0.00056Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.040Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00012Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0033Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0027Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00028Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0027Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00016Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.027Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 lina.borjesson@wsp.com  (lina.borjesson@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-230872-01

EUSELI2-00945996
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10327833

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg 

[3500]

Ville Stålnacke

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11042390Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-11-04

Wille Stålnacke

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-04

Utskriftsdatum: 2021-11-29

2021-11-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W01GV

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

6.9pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.3Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg/l0.0016Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00093Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000038Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0044Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0017Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0064Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0043Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0073Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 lina.borjesson@wsp.com  (lina.borjesson@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-222998-01

EUSELI2-00945996
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10327833

WSP Env. Mark och Vatten - Göteborg 

[3500]

Ville Stålnacke

Ullevigatan 19

411 40 GÖTEBORG Kundnummer: SL8618482

Provbeskrivning:

177-2021-11042391Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

9

2021-11-04

Wille Stålnacke

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2021-11-04

Utskriftsdatum: 2021-11-18

2021-11-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 21W02GV

Provtagningsplats: 10327833 CW Borgs väg

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

6.6pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C23.4Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg/l0.00077Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.060Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00023Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0048Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0054Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00044Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0081Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.026Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 lina.borjesson@wsp.com  (lina.borjesson@wsp.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Rapport 21-228-R1 

2021-11-30 

4 sidor, 4 bilagor 

Akustikverkstan Konsult AB johan.jernstedt@akustikverkstan.se 
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping, Sweden, +46 510 - 911 44 Direkt: 0510 - 78 54 03 

DETALJPLAN C W BORGS VÄG STENUNGSSUND 
TRAFIKBULLER 

 

SAMMANFATTNING 

Trafikbuller har beräknats för detaljplanen C W Borgs väg i Stenungssund. De inledande 

beräkningarna visade att huset närmast korsningen Strandvägen/Göteborgsvägen fick något 

höga nivåer på två fasader och att åtgärder behövdes för att säkerställa god ljudmiljö på 

uteplatser i området söder om C W Borgs väg.   

• Husen norr om C W Borgs väg (hus A-E nedan) har goda möjligheter att uppfylla 

trafikbullerförordningens riktvärden med föreslagen formgivning. 

• Med en mindre vridning och förflyttning av huset närmast korsningen 

Strandvägen/Göteborgsvägen (hus I nedan) uppfylls trafikbullerförordningens 

riktvärde 60 dBA på tre fasader. Fasaden mot Göteborgsvägen föreslås få bostäder 

med en högsta area om 35 m2, för vilka riktvärdet är 65 dBA.  

• Ett antal bullerskärmar behövs för att säkerställa att trafikbullerförordningens 

riktvärden uppfylls för uteplatser i området söder om C W Borgs väg (hus F-I). 
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1 UPPDRAGSGIVARE 

Stenungsunds kommun 

Kontakt: Anders Hulterström, anders.hulterstrom@stenungsund.se 

2 UPPDRAG 

Att utföra bullerberäkningar i samband med detaljplanearbetet för C W Borgs väg i 

Stenungssund. 

3 KRAV/FÖRUTSÄTTNINGAR 

Vid planering av bostäder gäller Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostäder 

t.o.m. SFS 2017:359, i detta dokument benämnd trafikbullerförordningen. Vidare gäller 

Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet BFS 2020:2. 

Stenungsunds kommun redovisar i dokumentet Bullerkartläggning industri_sammanslagning 

20191202 att detaljplaneområdet ligger utanför det område som skulle ge störningsnivåer över 

riktvärden, varför endast trafikbuller studerats. 

3.1 Trafikbuller - riktvärden 

Trafikbullerförordningen föreskriver att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida: 

1. 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i punkt 1 att bullret 

inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om den ljudnivå som anges i punkt 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 

inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Om den angivna maximala ljudnivån vid uteplats ändå överskrids, bör nivån dock inte 

överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 

22.00.  

4 METODBESKRIVNING 

En tredimensionell modell över detaljplaneområdet och dess omgivning med relevanta 

trafikbullerkällor har byggts upp i programvaran Soundplan 8.2 baserad på kartmaterial från 

Metria och Stenungsunds kommun (Primärkarta med nybyggnad 210820). 

Beräkning av förväntade trafikbullernivåer för de planerade bostadshusen har därefter utförts i 

enlighet med gällande beräkningsmodell, d.v.s. enligt metoden beskriven i Vägtrafikbuller - 

Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4653) för vägtrafikbuller och Buller 

från spårtrafik – Nordisk beräkningsmodell (Naturvårdsverkets rapport 4935) för tågtrafik. 
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5 BESKRIVNING AV BULLERSITUATIONEN 

C W Borgs väg, Göteborgsvägen och Strandvägen vilka är de mest betydande 

vägtrafikbullerkällorna fördetaljplaneområdet. I beräkningsmodellen finns även vägtrafik med 

på Doterödsvägen som är Strandvägens förlängning österut. Bohusbanan går längs 

Göteborgsvägen och bidrar med buller från spårtrafik. Trafikdata för vägtrafik har erhållits 

från Stenungsunds kommun. Trafikdata för tågtrafik har erhållits från Trafikverkets prognos. 

Väg Antal fordon ÅDT Andel tung trafik Hastighet (km/h) 

C W Borgs väg 556 5 % 40 

Strandvägen 4000 3,5 % 40 

Doterödsvägen 5750 9,3 % 50 

Göteborgsvägen norr om 
Strandvägen/Doterödsvägen 

18500 7,1 % 40 

Göteborgsvägen söder om 
Strandvägen/Doterödsvägen 

16000 4,9 % 50 

Tabell 1: Prognos för 2035 rörande trafikmängder, andel tung trafik och hastigheter 

som använts i beräkningarna för buller från vägtrafik. 

Tågtyp Antal tåg/dygn Medellängd Maxlängd Hastighet 

Gods 3,7 578 630 100 

X50-54 (X50) 17,5 80 135 110 

X50-54 (Regina.RX) 43,8 80 135 110 

Tabell 2: Järnvägstrafik på Bohusbanan förbi detaljplaneområdet enligt Trafikverkets prognos för 2040, 

 som använts i beräkningarna för buller från spårtrafik. 

6 RESULTAT  

Efter att inledande beräkningar diskuterats med beställaren gjordes ett antal ändringar i 

modellen för att underlätta att riktvärdena i trafikbullerförordningen uppfylls. Bullerskärmar i 

markplan lades till och hus I vreds och flyttades något. 

6.1 Ekvivalenta ljudnivåer 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad presenteras i bilaga 21-228-R1-B1 för 

utgångsläge och 21-228-R1-B3 för åtgärdsförslag tillsammans med ljudnivån 1,5 meter över 

marken. Nivåerna anges som högsta nivå på respektive fasad, oavsett våning, och avser 

frifältsvärden utan inverkan av reflektioner från egen fasad i enlighet med 

beräkningsmodellen. 

6.2 Maximala ljudnivåer 

Beräknade maximala ljudnivåer vid fasad presenteras i bilaga 21-228-R1-B2 för utgångsläge 

och 21-228-R1-B4 för åtgärdsförslag tillsammans med ljudnivån 1,5 meter över marken. 

Nivåerna anges som högsta nivå på respektive fasad, oavsett våning, och avser frifältsvärden 

utan inverkan av reflektioner från egen fasad i enlighet med beräkningsmodellen. 
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7 SLUTSATSER 

7.1 Ljudnivåer vid fasad 

Beräkningarna visar att huset närmast korsningen Strandvägen-Göteborgsvägen (hus I) 

överskrider 60 dBA på fasaden som vetter mot Göteborgsvägen. Riktvärdet för bostäder på 

högst 35 m2 uppfylls dock, varför denna typ av lägenheter föreslås för denna fasad. Om man 

önskar större lägenheter behöver lokala anpassningar göras för att säkerställa att minst hälften 

av bostadsrummen vetter mot en sida med högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och  

70 dBA maximal ljudnivå nattetid. 

Övriga föreslagna byggnader inom detaljplaneområdet förväntas uppfylla 

trafikbullerförordningens riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

7.2 Ljudnivåer vid uteplats 

För husen norr om C W Borgs väg (hus A-E) är sidan som vetter från gatan skyddad från 

trafikbuller vilket erbjuder goda möjligheter till att anlägga uteplatser där riktvärdena för både 

ekvivalent och maximal ljudnivå uppfylls. 

För övriga hus behövs bullerskärmar för att uppnå godkända ljudnivåer vid uteplatserna. 

Beräkningar visar att genom att förlänga den befintliga vall som går längs vägen med en 2 m 

hög bullerskärm vid planområdets gräns får hus F och G en yta vid uteplats där riktvärdena 

för både ekvivalent och maximal ljudnivå uppfylls. Skärmningen kan utföras som ett 

bullerplank eller en bullervall så länge höjd och placering motsvarar det som redovisas i 21-

228-R1-B3 och B4. Med en 2 m hög bullerskärm i anslutning till hus I skapas en yta för 

lämplig uteplats där riktvärdena för både ekvivalent och maximal ljudnivå uppfylls. Hus H 

har även möjlighet till en takterrass i nordvästligt läge som uppfyller kraven.  

 

 

 

Johan Jernstedt 

 

Granskad av Örn Blumenstein, 2021-11-30 
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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Stenungsunds kommun utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) av ett område som kallas för CW Borgs väg. Områdets geografiska 
placering/utbredning framgår av figur 1. Syftet med inventeringen var att identifiera, dokumentera 
och naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom området. 

Stenungsund är en kustkommun med cirka 26 500 invånare. Befolkningen har ökat under senare år 
och förutspås att öka kraftigt i framtidsprognoser gjorda fram till 2029. Inflyttningen beräknas vara 
den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Det 
finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen och för att möta efterfrågan planerar kommunen 
ett ökat bostadsbyggande (Sweco 2020). 

Stenungsunds kommun planerar att bygga ny infrastruktur och bebyggelse på platsen och en 
detaljplan kommer upprättas. Naturvärdesinventeringen kommer att användas i det fortsatta 
planeringsarbetet med detaljplanen samt som underlag vid olika tillståndsansökningar. 

 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
Det inventerade området har fått arbetsnamnet CW Borgs väg och ligger i centrala Stenungsund 
strax norr om Stenungstorg centrum. CW Borgs väg går genom området som i öst gränsar till 
Göteborgsvägen och i sydväst till Strandvägen (figur 1). Inventeringsområdet är omkring 1,5 hektar 
stort och utgörs till den största delen av infrastruktur och bebyggelse i form av parkeringsytor och 
vägar, bostäder med tillhörande tomtmark, restauranger och butiker.  I den nordöstra delen ligger 
det gamla kommunhuset. Inom området finns även en mindre park belägen längst i sydöst och 
centralt en mindre del naturmark (figur 2). 

 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött. 

Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b). Metoden innebär i korthet att delar 
av ett avgränsat område klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter, bland annat så 
kallade värdelement, och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. 

Detaljeringsgrad 
En NVI kan genomföras på olika nivåer och detaljeringsgrad. I detta uppdrag utfördes inventeringen 
på fältnivå enligt den högsta detaljeringsgraden som benämns som detaljerad. Det innebär att 
naturvärdesobjekt med en yta större än 10 m² eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller 
mer och en bredd av 0,5 meter eller mer ska identifieras och beskrivas vid inventering i fält. 
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Förstudie 
NVI på fältnivå ska inledas med ett förarbete motsvarande det arbete som görs i en NVI på 
förstudienivå. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet 
studeras. 

Vid förstudien har följande underlag använts: 

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 m från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning av 
data från Artportalen utfördes 2021-10-05. 

• Tillgängliga data från uppdragsgivaren så som grönstrukturplan för Stenungsunds tätort 
(Stenungsund kommun 2021) och Stenungsunds naturvårdsprogram (Stenungsund 2016). 

• Utdrag från Trädportalen, numera samlat hos Artportalen 2021-10-05. 
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2021-10-05. 
• Utdrag från Skogsstyrelsens karttjänst Skogsdataportalen 2021-10-05. 
• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland 2021-10-05. 
• Kartor och ortofoto. 

Tillägg 
En NVI kan kompletteras med ett antal i standarden föreslagna tillägg. De tillägg som ingått i 
uppdraget och som redovisas i denna rapport är: 

• 4.5.2 Naturvärdesklass 4 – Naturvärdesobjekt med naturvärdesklassen 4, visst naturvärde 
har identifierats och avgränsats. 

• 4.5.3 Generellt biotopskydd - Alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd oavsett storlek har 
identifierats och kartlagts. 

• 4.5.4 Värdeelement – Alla värdeelement som påträffats under fältstudien oavsett om de 
ligger inom ett naturvärdesobjekt eller ej har noterats och koordinatsatts.  

• 4.5.5 Detaljerad artförekomst – Naturvårdsintressanta arter som påträffats i fält har 
koordinatsatts och redovisas med en noggrannhet på minst 25 m. 

Tillägg utöver standard 
• Förekomst av invasiva arter enligt EU:s förteckning av invasiva främmande arter samt 

parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (Fallopia sachalinensis), blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus), parksallat (Lactuca macrophylla), vresros (Rosa rugosa) och kanadensiskt gullris 
(Solidago canadensis).  
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Naturvärdesobjekt och klasser 
Det finns fyra olika naturvärdesklasser: högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde (tabell 1). Delar 
som inte når upp till kriterierna för visst naturvärde klassas som lågt värde och avgränsas inte i 
inventeringen. I den här rapporten ingår naturvärdesobjekt med visst till högsta naturvärde. Både 
biotopkvaliteter och arter ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av naturvärdet. 

Tabell 1: De fyra naturvärdesklasserna. 

 

Objektens beskrivning  
Naturvärdesobjekten presenteras objektsvis ihop med en sammanställning över förekommande 
naturvårdsarter och värdelement inom respektive objekt (Bilaga I). För respektive naturvärdesobjekt 
redovisas följande: 

• Objekt-ID och nummer 
• Areal (hektar) och geografisk position (SWEREF99_12_00) 
• Naturtyp, biotop och i förekommande fall N2000-kod 
• Förekommande naturvårdsarter och värdeelement 
• Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet 
• Naturvärdesklass  
• Motivering av naturvärdesklass 
• Representativt foto av naturvärdesobjektet 

Värdeelement 
Värdeelementen är indelade i ett antal huvud- och underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2: Värdeelementen indelade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Träd 
Hålträd, mulm, hamlade träd, brandljud, bärande, blommande, ålder, 
grovlek, trädslag, övrigt 

Död ved Låga, vindfälle, torrträd, torraka, högstubbe, döda grenar, övrigt 
Kultur-/fornlämning Husgrund, odlingsröse, stenmur, övrigt 
Geologi Block, lodyta, bergvägg, hällmark, rasbrant, övrigt 
Vatten Sumpmark, småvatten, naturlig skogsbäck, å, övrigt 
Övrigt Gryt, övrigt 

 

I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 
förekommande naturvärdesträd är träd med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla 
och/eller grova träd. 

Naturvärdesklass Benämning Beskrivning 

1 högsta naturvärde störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
2 högt naturvärde stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
3 påtagligt naturvärde påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
4 visst naturvärde viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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Död ved är en bristvara i dagens skogar och här menas all form av död eller döende ved. Den delas in 
i liggande, lågor och vindfällen samt stående, torrträd, torrakor, högstubbar och döda grenar. Kvalitet 
och sällsynthet avgör värdet. Mängden naturlig död ved per hektar går att använda som ett mått på 
ett områdes förutsättningar till biologisk mångfald. 

Ingen skillnad har gjorts för lämningar eller spår efter människans tidigare bruk beträffande ålder och 
eventuellt lagskydd. Alla typer av element med värde för den biologiska mångfalden har därför 
angetts som kultur-/fornlämningar. Exempel på vanligt förekommande lämningar i landskapet är 
husgrunder, stenmurar och odlingsrösen. 

I kategorin geologi ingår terrängens fysiska strukturer så som block, lodytor och hällmark.  

Allt som har med vatten och dess flöde att göra tillhör kategorin vatten. Myr- och sumpmark är 
vanliga element tillsammans med skogsbäckar och småvatten. 

Vid inventeringar på översiktlig nivå utgör värdeelementen urskiljbara delar, byggstenar av en biotop, 
men på medel- och detaljnivå kan värdeelement i sig själva utgöra biotoper och naturvärdesobjekt. 
Exempel på sådana element är stenmur, myr, bäck men även solitära träd. 

Under inventeringen påträffade värdelement är listade i bilaga II. 

Artförekomst 
Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t) eller 
övrigt skyddsvärda (o) har noterats som arter i objektsbeskrivningarna. Övrigt skyddsvärda arter är 
sådana arter som saknar annan klassifikation men som likväl har nämnvärd betydelse för värdering 
av olika naturvärdesobjekt. Frekvensen av observationer i respektive naturvärdesobjekt är indelat i 
tre klasser: Enstaka, Flertal eller Allmän.  

Alla observerade naturvårdsarter, även fåglar, är listade i bilaga III. Rödlistade arter är indikerade 
med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Mätutrustning och inventeringsdatum 
Under fältinventeringen användes en handdator av modellen Nautiz X7 med integrerad GPS (SiRF III) 
för avgränsning av objekt och registrering av observationer. Positionsangivelser ligger i de flesta fall 
inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens noggrannhet kan variera från dag till dag och 
mellan olika platser och beror bland annat på antalet tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i 
förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i atmosfären eller sikthinder så som till exempel 
skog. Fältbesöket ägde rum den 6 oktober 2021 och utfördes av Emma Lind.  
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Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade på fynd av naturvärdesintressanta arter inom 
inventeringsområdets eller i dess närområde.   

Två insekter finns registrerade för området i Artportalen varav en av arterna, barkänger (Globicornis 
corticalis) är listad som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Arten rapporterades på blommande lönn på 
tomtmark. Barkänger behöver gamla eller senvuxna, gärna grova träd med löst sittande bark eller 
död ved för sin larvutveckling (SLU Artdatabanken 2020). Inventeringsområdet bedöms inte utgöra 
någon värdekärna för arten.   

Området gränsar i norr till grönområdet Kyrkberget. I grönstrukturplanen för Stenungsunds tätort 
beskrivs Kyrkberget och förslag på åtgärder enligt följande; ”viktig ”lunga” i en tät villamiljö. - 
utveckla som samlingsplats i denna stadsdel. - bänkar vid utsiktplats” (Stenungsunds kommun, 2021). 
Inom Kyrkberget finns bland annat ett äldre trädskikt av tall vid Stenungssunds kapell och hällmark. 

Skyddad natur saknas inom området.  

Översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet har totalt fem så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 
Ett av dem har påtagligt naturvärde och fyra har visst naturvärde. Naturvärdesobjekt med högsta och 
högt naturvärde saknas inom inventeringsområdet (figur 3 och bilaga I).  

 

Figur 3: Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Påtagligt naturvärde (klass 3) indikeras 
med ljusorange och visst naturvärde (klass 4) med gult. Naturvärdesobjekt med högsta och högt naturvärde saknas inom 
inventeringsområdet. 
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Inventeringsområdet ligger inom tätbebyggt område och stora delar bedöms ha lågt naturvärde. 
Områdena med lågt naturvärde utgörs bland annat av infrastruktur och bebyggelse i form av 
parkeringsytor, vägar och olika byggnader. 

Naturvärdesobjekt 1 utgörs av två trädgårdar som gränsar till varandra. I trädgårdarna växer ett par 
fruktträd varav två är hålträd. Här finns trädbårder, buskage och en del död ved. Objektet har visst 
naturvärde med värde för bland andra fåglar och insekter. Buskaget mellan parkeringen och en 
trädgård, naturvärdesobjekt 2 har visst naturvärde. Buskage ger skydd och utgör häckningsmiljöer för 
fåglar. 

Naturvärdesobjekt 3 utgörs av en allé av sju formhamlade almar. Träden är något äldre, har knotiga 
stammar och objektet har påtagligt naturvärde. 

Naturvärdesobjekt 4 är störst till ytan och utgörs av ett mindre grönområde med träddungar, 
buskage, gräsmarksytor och hällmark. Objektet har visst naturvärde och berikar landskapsbilden och 
träd och buskar utgör skydd och livsmiljö för fåglar, insekter och mindre däggdjur. Gräsmarken har en 
viss betydelse för pollinerande insekter. 

Parken i den sydöstra delen utgör naturvärdesobjekt 5 och har visst naturvärde. Inom objektet finns 
äppelträd, mindre buskage och perennrabatter. Äppelträden utgör nektarkälla för insekter och är en 
födoresurs för bland andra fåglar, och hålträden utgör häcknings- och viloplatser för fåglar. De 
perenna rabatterna har ett värde för pollinerande insekter.   
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Värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 19 värdeelement (figur 4 och bilaga II). 
De flesta, (14 st), tillhör huvudkategorin träd och utgörs av sex hålträd, sju hamlade träd, ett bärande 
träd i form av ett körsbärsträd samt ett blommande träd i form av en bukettformad sälg. Död ved 
utgör tre av värdeelementen och är tre torrträd av skogsalm. Det sista värdeelementet utgörs av en 
stenmur och tillhör huvudkategorin kultur.  

 

Figur 4: Karta med positioner för de värdeelement som registrerats vid inventeringen. Värdeelement som tillhör 
huvudkategorin död ved indikeras med ett svart plustecken, kultur med en svart punkt och träd med en grön punkt. (Se 
bilaga II för närmre beskrivning). 

Rödlistade arter 
Tre rödlistade arter, två kärlväxter och en fågel, påträffades under denna naturvärdesinventering.  

Ask 
Ask (Fraxinus excelsior) är klassad som starkt hotad (EN) och har sin huvudsakliga utbredning i södra 
Sverige och den nordligaste naturligt spridda förekomsten återfinns utanför Hudiksvall. Asken är 
kraftigt drabbad av askskottsjukan som är en vindburen svampsjukdom som redan har påverkat eller 
dödat många träd. Det finns ännu inte några resistenta träd kända varför sjukdomen hotar att slå ut 
hela den svenska populationen. På senare år har man dock hittat träd som visat tydlig motståndskraft 
mot sjukdomen vilka nu används för att skapa en klonbank. Asken är en mycket viktig värd för ett 
flertal arter, speciellt lavar och mossor, och åtminstone 42 av dessa arter är helt knutna till ask (SLU 
Artdatabanken 2021). Ask identifierades både inom naturvärdesobjekt 1 och 4. 
 
Skogsalm 
Skogsalm (Ulmus glabra) är klassad som akut hotad (CR) och har sin huvudsakliga utbredning i de 
södra delarna av Sverige, upp till Mälardalen. Almen hotas av almsjuka som orsakas av svampen 
Ophiostoma novo-ulmi och som delvis sprids av almsplintborrar (Scolytus sp.). 
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Svampen kan även spridas från träd till träd genom rotkontakt. Större delen av den svenska 
populationen av skogsalm är idag drabbad av almsjukan. Almsjukan angriper bara vuxna träd vilket 
innebär att träden oftast har hunnit reproducera sig. Almen kommer därför sannolikt att finnas kvar i 
framtiden men äldre och gamla träd riskerar att bli en bristvara. Almen är en viktig värd för ett flertal 
arter och åtminstone 57 arter är almspecialister och helt knutna till alm (SLU Artdatabanken 2021). 
Skogsalm identifierades inom naturvärdesobjekt 1 och 4. 

Skogsalm och ask är rödlistade i första hand till följd av nedgång på grund av sjukdom och inte 
hotande exploatering. Därför saknar de utifrån standardens paragraf 6.2.2.1. ett i alla sammanhang 
givet skydd. Utdrag ur paragraftexten: ”En del artförekomster saknar betydelse för 
naturvärdesbedömningen. Sådana artförekomster benämns som obetydliga. Obetydliga 
artförekomster kan vara: Arter som är minskande på grund av sjukdomar, föroreningar, jakt eller 
fiske, och vars framtida existens inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras.” 

Gråkråka 
Gråkråka (Corvus corone cornix) är klassad som nära hotad (NT) och upptagen i Habitatdirektivet 
Bilaga II. Den har grå rygg och undersida men är för övrigt svart. Kråka är en av våra mest spridda 
fåglar och förekommer allmänt över hela Sverige. Föredrar att häcka i närhet till bebyggelse eller 
jordbruksmark men förekommer även i rena skogsmarker, fjäll och kustlandskap. 
Populationsminskningen de senaste 18 åren innebär att den uppfyller kriterierna för skyddsklassen 
nära hotad (SLU Artdatabanken 2021). Flera gråkråkor identifierades födosökandes inom området. 

Artskyddsförordningen 
Sju arter, samtliga fåglar, som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) påträffades under 
naturvärdesinventeringen (bilaga III).  

Gråkråka (Corvus corone cornix), kaja (Corvus monedula), koltrast (Turdus merula), rödhake 
(Erithacus rubecula), skata (Pica pica), talgoxe (Parus major) och tamduva (Columba livia forma 
domestica) är samtliga fridlysta enligt 4 § i hela landet.  

Invasiva arter 
Två av de eftersökta invasiva arterna, blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och vresros (Rosa rugosa), 
har identifierats inom inventeringsområdet (figur 5). Blomsterlupin växer inom naturvärdesobjekt 4 
och på den kultiverade gräsmarken som ligger strax söder om parkeringen. Vresros bildar häck 
mellan vägen och parken som utgör naturvärdesobjekt 5.  



13 
 

 

Figur 5: Kartan visar position för invasiva arter som registrerats vid inventeringen. Förekomsten av blomsterlupin indikeras 
med en grön polygon och vresros med en lila polygon. 

Generellt biotopskydd 
Inom inventeringsområdet identifierades och digitaliserades ett objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet (figur 6 och bilaga IV). Objektet, nr 1 är en allé som utgörs av sju estetiskt 
hamlade almar utefter en väg mellan byggnader (figur 7). Objektet utgör även naturvärdesobjekt 3 
och har påtagligt naturvärde. Samtliga ingående träd är klassade som ett värdeelement.  
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Figur 6: Kartan visar position för de objekt som omfattas av det generella biotopskyddet och alléer indikeras med en gul 
linje. 

 

Figur 7: Allé av sju hamlade almar. 
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Sammanfattning och diskussion 
Inom inventeringsområdet har totalt fem så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 
Ett av dem har påtagligt naturvärde och fyra har visst naturvärde. Naturvärdesobjekt med högsta och 
högt naturvärde saknas inom inventeringsområdet.  

Naturvärdesobjektet som har påtagligt naturvärde, nr 3 utgörs av en allé bestående av sju 
formhamlade almar. Allén omfattas även av det generella biotopskyddet.  

Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 19 värdeelement. De flesta, (14 st), 
tillhör huvudkategorin träd, tre är död ved i form av torrträd och det sista är en stenmur som tillhör 
huvudkategorin kultur.  

Tre rödlistade arter, ask, skogsalm och gråkråka, påträffades under inventeringen. Sju arter, samtliga 
fåglar, som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) påträffades under 
naturvärdesinventeringen. 

Fältarbetet utfördes under oktober månad vilket innebär att vissa förekommande artgrupper så som 
till exempel fåglar inte går att inventera i sin helhet. Inventeringsdatumet bedöms dock inte påverka 
klassningen av naturvärdesobjekten.  
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt

ID OBJEKT 1_1

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Park och trädgård

BIOTOP Tradgård

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 139391 Y-KOORD 6439168

Två tomter som gränsar till varandra och endast skiljs åt genom ett lågt staket. I trädgårdarna finns ett 
par fruktträd varav två är hålträd. Mellan och bakom husen växer en trädbård med skogsalm, ask, lönn, 
björk och ek. Här finns även död ved i form av två torrträd av alm. Det växer en del buskar och mindre 
buskage med snöbär, rhododendron, murgröna, syren med flera. Större del gräsmatta.

AREA KVM 1810

NR OBJEKT 1

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Gröna strukturer som träd 
och buskar berikar landskapet, ger skydd och utgör häcknings- och viloplatser för fåglar. Fruktträden är 
en viktig nektarkälla för insekter och är en födoresurs för bland andra fåglar.

SUBKLASS

Art Träd Ask r

Art Träd Skogsalm r

Värdelement Död ved Skogsalm Torrträd Låg

Värdelement Träd Apel Hålträd Mellan



Värdelement Träd Paron Hålträd Mellan

ID OBJEKT 1_2

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Park och trädgård

BIOTOP Tradgård

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 139335 Y-KOORD 6439179

Buskage med bland andra björk, lönn, avenbok, ask och syren i kanten mellan trädgård och parkering.

AREA KVM 99

NR OBJEKT 2

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Buskage ger skydd och utgör 
häckningsmiljö för fåglar.

SUBKLASS

Värdelement Kultur Stenmur Mellan



ID OBJEKT 1_3

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Infrastruktur och bebyggd mark

BIOTOP Allé

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 139368 Y-KOORD 6439121

Allé av sju estetiskt hamlade almar utefter väg mellan byggnader. Stammarna är knotiga med en 
diameter på ungefär 30 centimeter i brösthöjd. Träden växer på en smal gräsmatta som klipps.

AREA KVM 110

NR OBJEKT 3

Påtagligt biotopvärde (gränsar till visst) och lågt artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. 
Träden är något äldre, är hamlade och har knotig stam vilket skapar strukturer viktiga för bland andra 
lavar, mossor och fåglar. Delvis solbelysta ädellövträd är viktiga substrat för bland andra mossor och 
lavar.

SUBKLASS

Värdelement Träd Skogsalm Hamlad Mellan



ID OBJEKT 1_4

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Grönområde

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 139438 Y-KOORD 6439103

Mindre grönområde med träddungar, buskage, gräsmarksytor och hällmark. Trädbevuxet i den västra 
kanten och i söder. Trädskiktet domineras av skogsalm, lönn och sälg med enstaka tall och ek. I den 
södra delen ingår en del av en trädgård och här växer det fruktträd. Syren, berberis, snöbär med flera i 
buskskiktet. I den norra delen är det en öppen kultiverad gräsmark med en viss andel hällmark. 
Fältskiktet domineras av bredbladiga gräs som hundäxing, men omkring hällarna finns en del 
blommande örter som liten blåklocka, svartkämpar och käringtand. Mot parkeringen växer den 
invasiva växten blomsterlupin. En mindre förrådsbyggnad ligger på området.

AREA KVM 3475

NR OBJEKT 4

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Området berikar 
landskapsbilden och träd och buskar utgör skydd och livsmiljö för fåglar, insekter och mindre däggdjur. 
Gräsmarken har en viss betydelse för pollinerande insekter.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Käringtand t

Art Kärlväxter Liten blåklocka t

Art Kärlväxter Svartkämpar t



Art Träd Skogsalm r

Värdelement Träd Apel Hålträd Låg

Värdelement Träd Korsbar Bär Låg

Värdelement Träd Sälg Blommor Låg

ID OBJEKT 1_5

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Park och trädgård

BIOTOP Park

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 139442 Y-KOORD 6439060

Park med äppelträd, mindre buskage och perennrabatter. Tre av äppelträden är hålträd. En stig går 
genom objektet och i den östra kanten, mot vägen finns en häck av den invasiva arten vresros.

AREA KVM 1278

NR OBJEKT 5

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Äppelträden utgör 
nektarkälla för insekter och är en födoresurs för bland andra fåglar, och hålträden utgör häcknings- och 
viloplatser för fåglar. De perenna rabatterna har ett värde för pollinerande insekter.

SUBKLASS

Värdelement Död ved Skogsalm Torrträd Låg

Värdelement Träd Apel Hålträd Låg





Bilaga II Värdeelement

# X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning

1 312478 6440981 1 Träd Hålträd Paron Hålighet vid basen

2 312461 6441012 1 Död ved Torrträd Skogsalm

3 312463 6441005 1 Död ved Torrträd Skogsalm

4 312468 6440995 1 Träd Hålträd Apel Ihålig stam vid basen

5 312445 6440963 3 Träd Hamlad Skogsalm

6 312441 6440961 3 Träd Hamlad Skogsalm

7 312439 6440954 3 Träd Hamlad Skogsalm

8 312437 6440949 3 Träd Hamlad Skogsalm

9 312433 6440945 3 Träd Hamlad Skogsalm

10 312432 6440937 3 Träd Hamlad Skogsalm

11 312427 6440939 3 Träd Hamlad Skogsalm

12 312428 6441010 2 Kultur Stenmur

13 312478 6440926 4 Träd Hålträd Apel Mindre håligheter på 
stammen

14 312486 6440933 4 Träd Bär Korsbar

15 312509 6440915 4 Träd Blommor Sälg

16 312496 6440888 5 Träd Hålträd Apel Äldre äppelträd, 
hålighet påstammen

17 312504 6440874 5 Träd Hålträd Apel

18 312507 6440881 5 Träd Hålträd Apel

19 312500 6440902 5 Död ved Torrträd Skogsalm



Bilaga III Observerade naturvårdsarter

ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

TamduvaFåglar fColumba livia

TalgoxeFåglar fParus major

SkataFåglar fPica pica

RödhakeFåglar fErithacus rubecula

KoltrastFåglar fTurdus merula

KajaFåglar fCorvus monedula

GråkråkaFåglar NTrfCorvus cornix

SvartkämparKärlväxter tPlantago lanceolata

Liten blåklockaKärlväxter tCampanula rotundifolia

KäringtandKärlväxter tLotus corniculatus

SkogsalmTräd CRrUlmus glabra

AskTräd ENrFraxinius excelsior



Bilaga IV Beskrivning av objekt med generellt biotopskydd

ID OBJEKT C_W_Borgs_vag_gbs_1

Allé av sju estetiskt hamlade almar utefter väg mellan byggnader. Objektet utgör naturvärdesobjekt 3 
och har påtagligt naturvärde.

NR OBJEKT 1

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 31

Start X 139376 Start Y 6439134

GB_skydd Allé

Slut X 139360 Slut Y 6439108



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 13 Dnr: KS 2021/1093 
 
Återrapportering om ändring av detaljplan för särskilt boende 
alternativt trygghetsboende/seniorboende 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En utredning för att undersöka möjligheterna att ändra detaljplan för fastighet Höga 2:123 har 
gjorts med anledning av kommunstyrelsens uppdrag från den 29 november 2021 (§ 354). 
Uppdraget löd: ”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten för en detaljplaneändring som möjliggör byggande av bostäder på Stenungsund 
Höga 2:123, som till exempelvis särskilt boende alternativt trygghetsboende. 
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.” 
 
Resultatet av undersökningen visar att förslaget om att bygga bostäder i form av särskilt 
boende alternativt trygghetsboende skulle innebära en omfattande förändring av 
markanvändning. Endast en ändring av detaljplan är således inte möjlig. En ny detaljplan 
behöver tas fram om det ska möjliggöras för byggnation av bostäder på platsen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Kommunstyrelsen § 354, 2021-11-29  
Skrivelse 2021-11-29 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se 

 

 
 
 

mailto:torun.hulten@stenungsund.se
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Torun Hultén Till kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
 
 
Återrapportering om ändring av detaljplan för särskilt boende 
alternativt trygghetsboende/seniorboende 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
En utredning för att undersöka möjligheterna att ändra detaljplan för fastighet Höga 2:123 har 
gjorts med anledning av kommunstyrelsens uppdrag från den 29 november 2021 (§ 354). 
Uppdraget löd: ”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheten för en detaljplaneändring som möjliggör byggande av bostäder på Stenungsund 
Höga 2:123, som till exempelvis särskilt boende alternativt trygghetsboende. 
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022.” 
 
Resultatet av undersökningen visar att förslaget om att bygga bostäder i form av särskilt 
boende alternativt trygghetsboende skulle innebära en omfattande förändring av 
markanvändning. Endast en ändring av detaljplan är således inte möjlig. En ny detaljplan 
behöver tas fram om det ska möjliggöras för byggnation av bostäder på platsen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för en 
detaljplaneändring för att möjliggöra byggande av bostäder på fastighet Höga 2:123, som till 
exempel särskilt boende alternativt trygghetsboende. 
 
Fastigheten Höga 2:123 ligger centralt i Stora Höga med närhet till kollektivtrafik och service. 
Området avgränsas av parkeringsyta och Stora vägen i öst, Högavägen i norr, Alexanders väg 
i syd och Svenska kyrkans lokaler i väst. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1093
2022-01-14

 
Kartutsnitt där fastigheten Höga 2:123 är inringar i rött. 
 
Idag finns på platsen en förskola vars verksamhet är pausad. Nuvarande byggnad, som har en 
bristfällig standard, är cirka 500 kvadratmeter och uppförd i ett plan. Det finns inga 
parkeringsplatser inom fastigheten och därför arrenderar förskolan fem parkeringsplatser på 
parkeringsytan öster om förskolan. 
 
Gällande detaljplan, detaljplan 142, möjliggör för daghem om en våning på fastighet Höga 
2:123. Detaljplanen kan ses som flexibel då den inte styr byggnadens placering mer än 
avstånd från fastighetsgräns genom prickmark och inte heller byggnadens storlek. Däremot 
har förskoleverksamhet krav på andel utomhusyta vilket styr byggnadens storlek och hur 
mycket mark som kan hårdgöras.  
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Gällande detaljplan 142. 
 
I gällande översiktsplan (laga kraft 2021-01-15) är området utpekat för utveckling av 
centrumverksamhet.  

 
Det gulmarkerade området är utpekat för centrumutveckling.  
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Enligt Boverket är det ”möjligt för kommunen att göra mindre ändringar av 
användningsbestämmelser under förutsättning att avsikten med den ursprungliga planens 
grundstruktur bevaras”. Omfattningen som ändringen skulle innebära har analyserats. På 
fastigheten i Stora Höga är arean cirka 4200 kvadratmeter. Runt om Höga 2:123 ligger 
villabebyggelse både i enplan och i tvåplan. En ny detaljplan gjordes 2011 för fastighet 2:124, 
precis söder om förskolans parkering och i den byggnad som bland annat Närhälsan har sina 
lokaler i. Marken fick schaktas för att få ner byggnadshöjden något för att passa in i 
omgivningen. Högsta antalet våningar beslutades till två.  
 
Exempel 
Nedan beskrivs två exempel på hur byggnader skulle kunna placeras på fastigheten med 
utgångspunkten att få en hög exploateringsgrad. Om bostäder skulle uppföras på fastighet 
Höga 2:123 i endast två våningar, med 60 lägenheter på 75 kvadratmeter per boende skulle 
detta täcka större delen av fastighetsarean.  
 

 
Exempel på byggnad upprättad i två våningar och med knappt 60 bostäder.  
 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att arbeta med olika höjdsättningar för att passa in ny 
bebyggelse till den befintliga miljön, till exempel fyra våningar ut mot Stora vägen och två 
våningar mot befintlig bebyggelse. Detta skulle kunna möjliggöra för 70-80 lägenheter.  
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Exempel på byggnad med olika byggnadshöjder med cirka 70-80 bostäder.  
 
Ovanstående exempel visar på en omfattande förändring av markanvändningen. 
Parkeringsbehovet har inte heller tillgodosetts i exemplen. En helhetsbild över fastigheten 
Höga 2:123 och kringliggande fastigheter behövs för att kunna lösa parkeringsbehovet. 
Lämpligheten för bostäder skulle också behöva utredas eftersom översiktsplanen anger 
platsen för centrumutveckling. 
 
Slutsats 
Att ändra användning från daghem till bostäder skulle innebära en omfattande förändring av 
markanvändningen. Det skulle även medföra ett förändrat parkeringsbehov vilket skulle 
behöva utredas tillsammans med andra frågor om utvecklingen av Stora Höga centrum som 
helhet - vilket inte är lämpligt inom ramen för ändring av detaljplan. En ny detaljplan behöver 
tas fram om markanvändningen ska ändras från daghem till bostäder. Samma slutsats gäller 
för uppförandet av trygghetsboende/seniorboende. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Detta beslut medför i sig inte några konsekvenser för barn. Om ett planarbete för fastighet 
Höga 2:123 startas behöver barnperspektivet finnas med. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
Kommunstyrelsen § 354, 2021-11-29  
Skrivelse 2021-11-29 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1093
2022-01-14

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
torun.hulten@stenungsund.se 

 

mailto:torun.hulten@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-29

  
 
 
 
 
§ 354 Dnr: KS 2021/1093 
 
Ärende om särskilt boende alternativt 
trygghetsboende/seniorboende, initierat av S, C, V och MP 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för en 
detaljplaneändring som möjliggör byggande av bostäder på Stenungsund Höga 2:123, som till 
exempelvis särskilt boende alternativt trygghetsboende.  
 
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2022. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Christian León Lundberg (ST) medges lämna följande protokollsanteckning: 
”Trygghetsboende är en av Stenungsundspartiets hjärtefrågor. Den aktuella platsen bedömer 
vi dock som mer lämplig för förskoleverksamhet med sin närhet till kollektivtrafik, både tåg 
och buss. Tills en grundlig analys över förskolebehovet i Stora Höga, inklusive söktryck från 
andra kommundelar, presenteras avböjer vi att ställa oss bakom skrivelsen.” 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olof Lundberg (S), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP) har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen 
gällande boende anpassade till äldre personer som lämnat sin aktiva tid på arbetsmarknaden. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse inkommen 2021-11-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma 
Ramhult (V) och Jimmy Lövgren (MP) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten för en detaljplaneändring som möjliggör byggande 
av bostäder på Stenungsund Höga 2:123, som till exempelvis särskilt boende alternativt 
trygghetsboende. Återrapportering ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i februari 
2022. 
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker Olof Lundsbergs (S) med fleras förslag. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-11-29

 
Beslut skickas till 
Daniel.jerling@stenungsund.se 
Veronica.gotzinger@stenungsund.se 
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Emma Friberg Till kommunstyrelsen 
Avfallstrateg 
 
 
Utställning och samråd av förslag till reviderade avfallsföreskrifter 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Avfallsföreskrifter ska ställas ut och samrådas under 
perioden 2022-03-22 till och med 2022-04-19.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om ny avfallstaxa i november 2021 och beslutade då att ta bort 
möjligheten att köpa tjänsten för blandat mat- och restavfall. Tjänsten ska vara borttagen 
senast den 31 augusti 2022. För att möjliggöra denna förändring behöver kommunens 
avfallsföreskrifter också revideras.  
 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i renhållningsordningen som alla 
kommuner ska upprätta enligt Miljöbalken. Nuvarande avfallsföreskrifter behöver även 
revideras och uppdateras med definitionen Kommunalt avfall, efter ändring i Miljöbalken 
(SFS 2020:601). 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med en avfallsplan och 
föreskrifter om hantering av avfallet i kommunen. När ett förslag till renhållningsordning 
upprättas ska kommunen i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning 
antas ska det ställas ut för granskning under minst fyra veckor. Renhållningsordningen ska 
sedan fastställas av kommunfullmäktige innan den träder i kraft.  
 
Avfallsföreskrifterna beskriver i detalj vilka regler som gäller för avfalls- samt slamhantering 
i kommunen. Det aktuella förslaget till avfallsföreskrifter 2022 har arbetats fram av 
förvaltningen, med stöd av Avfall Sveriges underlag för avfallsföreskrifter som är 
uppdaterade efter gällande lagar och förordningar. 
 
Förslagets mest betydande förändring är införandet av obligatorisk matavfallsinsamling. Idag 
har ca 20 % av abonnenterna ett abonnemang för ”blandat avfall”, varpå beslut i 
kommunfullmäktige november 2021 om att ta bort möjligheten att köpa tjänsten för blandat 
mat- och restavfall främst kommer att påverka dem. Förändringen om obligatorisk utsortering 
medför också att avfallstaxan behöver uppdateras för att harmonisera med föreskrifterna. Då 
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lagstiftning ändrats sedan befintliga föreskrifter trädde i kraft har även nya definitioner förts 
in i föreskrifterna, samt förtydliganden gjorts utifrån Avfall Sveriges förslag till 
avfallsföreskrifter.  
 
Det pågår förändringar av avfallslagstiftningen, något som gör det svårt att överblicka hur 
insamlingssystem, krav på återvinning och hantering av avfall kommer att utvecklas. De nya 
avfallsföreskrifterna är skrivna på ett sätt som tar höjd för kommande förändringar och lagar, 
men kan ändå behöva revideras igen inom en snar framtid.  
 
Förslaget kommer ställas ut och samrådas i kommunhuset under perioden från och med den 
28 mars 2022 till och med den 25 april 2022. Handlingarna kommer även att finnas på 
kommunens hemsida under utställningsperioden. 
Förvaltningen sammanställer sedan de inkomna yttrandena och tar dessa i beaktning i ett 
färdigställande av avfallsföreskrifterna. Det färdigställda förslaget kommer sedan lyftas till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
  
Juridiska bedömningar 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en renhållningsordning som 
antas av Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och 
föreskrifter för avfallshanteringen. Kommunerna har bemyndigats att meddela föreskrifter om 
hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade 
och skötas, att vissa avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall och ytterligare 
föreskrifter om hanteringen av avfall under kommunalt ansvar. 
 
Enligt 15 kap. 42 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen i skälig omfattning samråda med 
intressenter och fastighetsinnehavare samt ställa ut förslaget till avfallsföreskrifter för 
granskning under minst fyra veckor.   
 
För att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att ta bort tjänsten för blandat mat- och 
restavfall krävs även att avfallstaxan revideras. Ärendet om reviderad avfallstaxa kommer att 
lyftas för politisk behandling under våren och den reviderade taxan planeras att börja gälla 
den 1 september 2022. För att beslutet om att ta bort den blandade tjänsten för mat- och 
restavfall krävs även att ny avfallstaxa antas av kommunfullmäktige, se ärende 2022/171.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Föreskrifterna berör mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen 
samt mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Förslag till nya Avfallsföreskrifter  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
emma.friberg@stenungsund.se 
annie.friberg@stenungsund.se 
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KOMMUNAL REHÅLLNINGSORDNING 

Dessa föreskrifter tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör Stenungsunds kommuns renhållningsordning. 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en 
avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens 
bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Bemyndigande  
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1–2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun dessa 
föreskrifter för avfallshantering.  
 

Definitioner  
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 
till bilaga 1 – Definitioner, samt 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen (2020:614).  
  
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808), det vill 
säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 
punkterna 1–6 i miljöbalken. Punkterna b – f och h – i definierar kategorier av avfall som 
faller under kommunalt ansvar. Punkt j faller under kommunalt ansvar efter 2023-01-01.  

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20§ miljöbalken (1998:808).  
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar 
som får läggas i kärl eller säck.  
c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.  
d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 
enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) 
som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.  
e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) 
beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*),  
f.  Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för elutrustning.  
g.  Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/ EU.  
h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 
med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande 
och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under 
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel 
såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp 
i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte 
är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung 
utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.  



i.  Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses 
det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, 
elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall.  
j.  Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken 
(1998:808). 
k. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper.  
 

  
2. Med bygg- och rivningsavfall avses avfall från byggande, rivning och 
anläggningsarbeten.  
  
3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  
  
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten eller anläggningen.  
  
5. Med den avfallsansvariga/ansvariga nämnden och den tillsynsansvariga nämnden 
avses kommunens Tekniska Myndighetsnämnd.  
  
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, 
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
 
7. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet och 
hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen flyttar 
avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan  
  
8. Med flerfamiljshus menas fastighet med mer än två lägenheter.  
 
9. Med fritidsboende menas boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är 
folkbokförd på annan fastighet. 

10. Med hushåll menas en familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem 
personer. Hushåll med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad 
som normalt används vid en enfamiljsbostad. 

11. Småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är 
inrättad till bostad åt en eller två familjer. 
 
12. Med permanentboende menas boende där fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren är folkbokförd på fastigheten. 
 
13. Med hämtningsställe menas den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån 
hämtning/tömning sker. 
 
14. Fritidshushämtning är hämtning av matavfall och restavfall som begränsar sig till 
perioden vecka 20–42 (april–oktober). 
 



15. Med återvinningsstation (ÅVS) menas insamlingsplats där förpackningar av glas, plast, 
kartong och metall till exempel och som omfattas av producentansvar. 
 
16. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- 
och rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på 
återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler. 
 
17. Med kompostering menas biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 
biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Mull- och näringsämnen återvinns. 
 
18. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter om anläggningen endast används för  

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten och,  
b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.  

 

KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, 
TILLSYN OCH INFORMATION  

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken 
(1998:808), för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt 
ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 
transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av 
kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan 
kallad renhållaren.  
 Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som 
inte faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, 
transport och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och 
miljön som enskilda intressen.  
  
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden; 
kommunens Tekniska Myndighetsnämnd.  
  
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar 
och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
Avfallsenheten informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken (1998:808).  

BETALNING OCH INFORMATION  

6 § Kommunen får med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken (1998:808) meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för den avfallshantering som utförs av kommunen. Avgiftens storlek 
framgår av avfallstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett sådant 
sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 
främjas. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall som utförs genom kommunens försorg.  
  



7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering. Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt avfallstaxan.  
 
För verksamheter kan fakturamottagande efter anmälan och godkännande av kommunen, 
överföras till nyttjanderättsinnehavaren. Kommunen har därmed rätt att kräva antingen 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift, beroende på vem som står 
som betalningsansvarig. Har ingen godkänd anmälan lämnats in till kommunen är 
fastighetsinnehavaren betalningsskyldig.  

SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER 
KOMMUNALT ANSVAR 

Sortering av avfall  
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
bilaga 2 och hålla det skilt från annat avfall.  
 

a. Utsortering av matavfall är obligatorisk för hushåll i småhus, såväl för fritidshus som 
för permanentboende, flerbostadshus och för verksamheter som omfattas av 
kommunalt behandlingsansvar.  

  
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport.  
  
10 § Kommunen, eller den renhållare som kommunen anlitar, får kontrollera att avfall som 
lämnas har sorterats enligt dessa föreskrifter.  

11 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och 
returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar  
12 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad 
plats enligt 38 §. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska 
motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten. 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.  

KRAV PÅ BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 
Anskaffande och ägande    
 13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom kommunens 
avfallstaxa och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  
 
14 § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från 
fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 3, samt placering, typ, 
storlek och antal behållare vid fastighet efter samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 



    
15 § Kärl, säckar, påsar avsedda för matavfall, samt tillhörande påshållare och behållare av 
latrin ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren.  
Container får ägas av annan än renhållaren för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar 
men ska kunna tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem.  
 
Bottentömmande behållare, kärlskåp, sopsug, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, 
sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall samt andra anläggningar för 
motsvarande behov anskaffas och installeras av fastighetsinnehavare.   
a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av kommun godkända anordningar 

användas. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att 
den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Avståndet mellan fordonets centra och 
behållarnas centra ska inte överstiga 6 meter eller understiga 2 meter.  

b. För enskilda avloppsanläggningar ska tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos 
tillsynsansvarig nämnd.   

c. För fettavskiljare, avfallskvarn för matavfall och avskiljare/kombisystem för matavfall 
som ska kopplas till det kommunala spillvattennätet ska godkännande av anläggningen 
inhämtas från kommunens VA-avdelning.  

d. Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavaren. 
 

16 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. I ansvaret 
ingår att ansöka om bygglov i det fall sådant behövs.    
 
Renhållaren ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 

ANLÄGGANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV 
BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 
Nyanläggande eller ändring av hämtställe  
17 § Vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymme, slamanläggning eller annan förvaringsplats 
för avfall ska fastighetsinnehavare och/eller projektör i god tid ta kontakt med avfallsenheten 
för samråd om placering, utformning, angöring och dimensionering.   
 
18 § Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara 
anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om 
dimensionering m.m., se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. 
 
Kärl och säckavfall 
19 § När utrymme för kärl, små avloppsanläggningar, bottentömmande behållare och mobil 
sopsug installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god 
arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och 
lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil.   
 
20 § För hämtning av kommunalt avfall ska dragväg mellan hämtningsfordonets stoppställe 
och plats för avfallssystem, göras så kort som möjligt. Dragvägen får vara högst 10 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Vid dragväg över 10 meter utgår en avgift enligt gällande 
avfallstaxa. För styckvis-/kollihämtning av grovavfall från den fastighetsnära 
grovavfallsinsamling får dragväg inte förekomma. Denna begränsning gäller inte när 
grovavfall hämtas från bostaden efter särskild beställning. 
 



Dragvägen mäts från hämtningsfordonets inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga 
godkända angöringsplats och till avfallsutrymmets mittpunkt/kärlets mitt. Vägen ska ha en fri 
bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara 
minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör inte överstiga 1 meter på 
20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. Dragvägen ska vara jämn, 
hårdgjord och halkfri samt utan trösklar och trappsteg eller trånga passager. Om friktionen 
mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen förkommer måste kärlet vara lättare än om 
underlaget är plant.   
 
21 § Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt 
avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
22 § Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för förändringar av hur fastigheten 
används eller förändrade krav på sortering. Det ska också finnas möjligheter att sortera ut 
fastighetsnära, de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 
renhållaren för borttransport samt för farligt avfall och förpackningar.  
 
Enligt Boverkets byggregler (2011:6) ska det finnas plats för källsortering i 
bostadslägenheten.  
 
23 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Vid en återvändsgata ska 
det finnas en vändplats som är dimensionerad för hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas 
som en vändplan eller som en trevägskorsning. Se Avfall Sveriges handbok för 
avfallsutrymmen för dimensionering transportväg och vändplats.  

a. Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, innergård, skolgård eller 
annan väg där lastbilstrafik ej är tillåten. 

b. Vägen ska klara att bära tunga fordon, minst BK2. 
 
Slam 
24 §   

a. Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för 
matavfall ska avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 
tömning inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden 
mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 
meter, om inte särskilda skäl föreligger.  

b. Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon.   

c. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska 
ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck 
inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och 5 
meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kg. Om avståndet överstiger 
detta åligger det fastighetsägaren att transportera fram filterkassett eller säck vid 
tömning.  

d. Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank 
för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.  

 



Emballering 
25 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd.   
 
26 § Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i lämpligt material och 
storlek. Avfall ska vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.   
 
Matavfall som samlas in i kärl eller från krantömmande behållare ska läggas i papperspåse 
som kommunen tillhandahåller eller godkänner. Verksamheter ska lägga matavfall i 
papperspåse/säck som kommunen tillhandahåller eller godkänner.   
 
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler ska läggas i speciell 
behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen har avtal med.   
 
Glödande avfall får inte lämnas till avfallshantering. Närmare krav på emballering framgår av 
Bilaga 2. 
 
27 § Endast latrinbehållare som tillhandahålls av renhållaren får användas. Latrinbehållare ska 
förslutas väl och får inte fyllas mer än att behållaren går att stänga. Latrin får inte inneslutas i 
annat emballage än latrinbehållare och får inte tillföras ämne eller produkt som försvårar den 
fortsatta hanteringen, till exempel våtservetter, saneringsvätska eller andra medel.   
 
28 § Spillfett såsom frityrolja får inte hällas direkt i avloppet. Mindre mängder spillfett som 
uppstår i kök eller vid annan livsmedelshantering kan förvaras i en tät flaska eller liknande 
och lämnas på återvinningscentralen eller i kärlet för restavfall. Från flerbostadshus och 
verksamheter kan spillfett samlas upp i behållare och lämnas till fettåtervinning.  
 

Rengöring och tillsyn  
29 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 
anläggning. För att förebygga störningar i anläggningars funktion och olägenhet såsom buller, 
lukt och dylikt ska fastighetsinnehavare ge dem regelbunden service.   
 
Fastighetens behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.   
 
Renhållaren ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. Vid 
reparation/underhåll och byte av kommuns behållare eller andra anordningar ska 
fastighetsinnehavaren göra dem tillgängliga.  

HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck   
30 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Vid ändringar ska nya 
nycklar, koder och dylikt utan anmaning lämnas till renhållaren i god tid innan de ska börja 
användas eller träda i kraft.  
 



31 § Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningar, anordningar och behållare så att de är 
tillgängliga för tömning med de fordon som används i kommunens insamlingssystem.   
Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom från 
skador som kan uppstå vid tömning.   
 
32 § Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 20 § vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Vid tömning av behållare ska 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare se till att  

a. Behållare är tillgänglig för tömning från klockan 06.00. Behållaren ska stå kvar tills 
den har tömts.   

b. Behållaren inte fyllts mer än att den kan stängas. Behållaren får inte heller vara så tung 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses.  

c. Behållaren är fri från snö och is. 
d. Dragvägen hålls fri från hinder, röjs från snö och halkbekämpas samt är i ett sådant 

skick att ett kärl utan svårighet kan förflyttas.  
e. Behållaren är uppställd så att hämtning och hantering underlättas, så att 

hämtningspersonal inte behöver vända på behållaren för att kunna flytta den.  
 
33 § Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till avfallsbehållare via sopnedkast 
ska vara sorterat enligt bilaga 2’s gällande instruktioner och vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.   
 
34 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, 
såsom grenar över vägområdet och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.  
 
Åtgärder inför hämtning av latrin  
35 § Latrinbehållare ska förslutas väl och vid behov ska behållaren rengöras på utsidan, av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, innan hämtning sker. Latrinbehållaren får 
max väga 15 kg. På hämtningsdagen ska latrinbehållare placeras på den plats som anvisats av 
avfallsenheten, dragväg får inte förekomma. Överfyllda och/eller trasiga behållare hämtas 
inte. Beställaren av tjänsten ska i sådana fall omfördela latrinen till en ny behållare, samt vid 
överfyllnad fördela latrinen i fler latrinbehållare så att hämtning kan ske vid senare tillfälle.   
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges tillstånd att 
kompostera latrin på den egna fastigheten.  
 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar  
36 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.     
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. 
Ändringar ska omedelbart meddelas renhållaren.  
 
Tömning av fettavskiljare, slamavskiljare eller sluten tank med anslutet WC sker minst en 
gång per år. Slamavskiljare i BDT1-anläggning töms minst vartannat år. Fosforfällor töms 

 
1 Bad-, Disk-, Tvätt-anläggning 



minst en gång vartannat år. I övrigt ska tömning ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall och/eller uppehåll ansöks om 
dispens vid ansvarig nämnd.  
 
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 15 §.  

a. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som normalt används.   

b. Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lättillgängliga för tömning. Dragväg för slang ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och vid behov halkbekämpas.  

c. Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och finnas tillhands vid tömning.  

d. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med tydlig 
skyltning som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.  

e. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset 
när tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på grund av arbetsmiljökrav väga 
högst 15 kg.  

f. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska 
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.   

g. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens 
försorg. För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens 
funktion, ansvarar fastighetsägaren för att så sker efter varje tömning.  

h. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning.   

  
37 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsinnehavaren.  
 

Hämtnings- och transportvägar  
38 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar görs normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
Tekniska myndighetsnämnden.  
 
Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har 
rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för 
hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med 
uppgift om fastighetsinnehavare.  
 
39 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Bilväg som är återvändsgata 
ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtningsfordon ska normalt ha en 
diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare 1,5 meter runt om. 
 Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-
vändning. 



 
40 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick under hela året. Transportvägen ska inför hämtning 
ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och halkbekämpas. Snövallar får inte inkräkta 
på vägbredden. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska 
vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, 
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. Transportvägen ska 
uppfylla kraven i 23 §. 
 
41 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med avfallsenheten eller anvisas av Tekniska 
Myndighetsnämnden enligt 38 §.  
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl eller säck behöver dras av den som 
utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl eller säck utan svårighet kan förflyttas. Behållare 
och eller anordning för avfall ska placeras så att det i möjligast mån uppfyller kraven i 20 §.   
 
43 § Fastighetsinnehavare ansvarar i skälig omfattning för skötsel av den anvisade platsen 
som om behållaren varit placerad på den egna fastigheten.   
 
 Hämtningsområde och hämtningsintervall  
44 § Kommunen utgörs av ett hämtningsområde.   
 
45 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar från hämtningsområdet sker normalt enligt 
bilaga 3 och avfallstaxan.  
 
Vid helgdagar kan i vissa fall hämtning ske vid annat tillfälle än det ordinarie.  
 
46 § Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsägaren råder över 
utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot extra avgift 
så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för renhållaren.  
 

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS   
 
47 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat 
avfall, har renhållaren ingen skyldighet att ta loss. Av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren förorsakat spill på grund av oaktsamhet eller överfyllda behållare 
har renhållaren ingen skyldighet att plocka upp.  
 
48 § Om mer avfall lämnas än vad som ingår i abonnemanget eller beställningen, hämtas detta 
efter extra beställning mot avgift enligt avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av hämtning 
av avfall i behållare/container/säck vid fastighet.   
 
49 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning eller tömning av:   

- Överfullt kärl eller för tungt lastade kärl.   
- Kärl som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.   

Efter åtgärd kan avfallsbehållare hämtas/tömmas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller 
efter beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.  
  



50 § Avfallsenheten har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa för behållare 
som innehåller felsorterat avfall, dvs avfall som inte har sorterats enligt anvisningarna i bilaga 
2.   
 
51 § Om kommunen konstaterar att matavfallskärlet är tomt vid upprepade tillfällen eller att 
matavfall lämnas i behållaren för restavfall för hämtning, eller om kommunen på annat sätt 
gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som 
medgivits enligt 73 § eller föreskrivits i 8 §, kan felsorteringsavgift debiteras enligt 
kommunens avfallstaxa.  
 
52 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så kan Tekniska 
Myndighetsnämnden besluta om ändring i abonnemanget om det behövs för att hantera 
avfallet som uppstår på fastigheten i enlighet med dessa föreskrifter.  
 
53 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte 
följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.   
 

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)  
54 § Kommunens återvinningscentral är avsedd för farligt avfall och grovavfall från hushåll. 
Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgiften för renhållningsabonnemanget på 
fastigheten och person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i kommunen, får lämna och 
transportera sorterat avfall som uppkommit från det egna hushållet/fastigheten till 
återvinningscentral. För att transportera avfall som uppkommit på annans fastighet, ska 
anmälan göras och medges av Tekniska myndighetsnämnden. Transport får inte ske mot 
ekonomisk ersättning. 
 
55 § Vid varje besök får avlämnas en mängd avfall motsvarande det som normalt får lastas på 
en släpkärra, eller max 3 m3.  
 
56 § Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras och hållas skiljt enligt 
bilaga 2 och/eller enligt instruktioner på återvinningscentralen.  
 
Regler och kostnader för verksamheter  
57 § Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt ÅVC-kort för inpassering 
till återvinningscentralen. ÅVC-kortet måste medföras vid varje besök till återvinningscentral. 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den egna 
verksamheten eller företaget. Varje inpassering faktureras enligt gällande taxa. 
 
58 § Verksamheter får enbart lämna farligt avfall som ingår i behandlingsansvaret för 
kommunalt avfall.  

SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 
FRÅN VERKSAMHETER 
 
59 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
föreskrifter om ej annat anges.  



 
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 
2. Tömning av enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare som genererar kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att 
upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.  

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT 
AVFALL FRÅN VERKSAMHETER  

Uppgiftsskyldighet  
60 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska vid begäran lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är 
innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § 
avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens Tekniska 
Myndighetsnämnd.  
 
Avfall i verksamheter   
61 § Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet avfall under kommunalt ansvar 
får hanteras av valfri entreprenör som har tillstånd. I kommunen kan yrkesmässiga 
verksamheter lämna sitt avfall på återvinningscentral som är anvisade för verksamheter efter 
ingånget avtal med Renova.   
 
Farligt avfall   
62 § Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Farligt avfall 
från verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll är kommunalt 
avfall och avfallet ges en avfallskod som inleds med 20 i bilaga 3 i avfallsförordningen 
(2020:614). Detta avfall får lämnas på återvinningscentral. Övrigt farligt avfall som 
uppkommer i verksamhetsutövning får inte lämnas på återvinningscentral. Detta avfall kan 
hämtas och transporteras bort av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver 
verksamhet där farligt avfall uppkommer kan själv få transportera avfallet, och omfattas då av 
anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen (2020:614) kap 6.  
 
Förpackningar och tidningar   
63 § Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla 
förpackningar och tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om 
i kommunen är endast till för hushållens förpackningar.   
 
Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning   
64 § Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas 
enligt tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per 
år. Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.   
 
Bygg och rivningsavfall  
65 § Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand 
så återanvändning eller återvinning främjas. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan 
om inte dispens har getts av Tekniska myndighetsnämnden. För utsortering och 



omhändertagande av farligt avfall finns särskilda bestämmelser. Vid rivning krävs rivningslov 
eller anmälan från Tekniska myndighetsnämnden.   
 
Djurkadaver och annat animaliskt avfall   
66 § I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 
1069/2009 finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning 
av smittämnen. Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.  
 
Skärande, stickande och smittförande avfall   
67 § Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa 
ska förvaras i punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall 
(avfallsförordningen 2020:614). Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och 
dylikt ska förvaras i punktionssäkra behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt 
AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med 
ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 07). Stickande/skärande/smittförande avfall och 
smittförande avfall från sjukvården och liknande institutioner ska hanteras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2005:26).  

UNDANTAG 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden   
68 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter skall göras skriftligen av den 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Anmälan och ansökan 
hanteras och prövas av avfallsenheten eller tillsynsansvarig nämnd. Avgift för handläggning 
av anmälan och undantag beslutas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

a. Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska 
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.  

b. Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 73–74 §§, 76–81 §§ 
ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.  

 
69 § Vid givet tillstånd för eget omhändertagande av kommunalt avfall kommer 
grundavgift/fast avgift tas ut. Detta för att få tillgång till kommunens återvinningscentral.   
 
70 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.   
Givna undantag/tillstånd skall omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 
fastighetsinnehavarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.  
 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar  
71 § Eget omhändertagande av avfall bör endast ske på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i 72 – 74 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras.  
  



72 § Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. Eldning av trädgårdsavfall regleras i Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd för Stenungsunds kommun 5 §.  
   
73 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig 
nämnd. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.  
  
74 § Tillstånd för kompostering av slam eller latrin kan medges efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd. Kompostering skall ske i särskild därför avsedd anläggning på 
fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av 
latrin för användning av näringsämnen på fastigheten.  
 
Ansökan skall innehålla:   

• En detaljerad beskrivning av anläggningen.   
• Uppgifter om hur många personer som utnyttjar latrinkomposten och i vilken 

omfattning.   
• Kartskiss som visar var komposten skall placeras och om det finns 

dricksvattenbrunnar närmare än 100 meter från anläggningen.   
 
Ytterligare uppgifter kan komma att krävas.   
 
Installation av förbränningstoalett skall anmälas enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. Aska (från färdigförmultnat eller från förbränningstoalett 
förbränt latrinavfall) får därefter spridas på egen tomt utan anmälan.   
 
Eget omhändertagande av avfall från fosforfällor som jordförbättringsmedel i eget eller 
jordbruk kan dispens från hämtning medges efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd.  
 
Utsträckt hämtningsintervall restavfall  
75 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som hemkomposterar eller sorterar ut allt 
matavfall för separat hämtning, kan efter anmälan till avfallsenheten medges att restavfallet 
hämtas var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för 
restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att 
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits enligt 73 § eller 
föreskrivits i 8 §.  
 
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan också återkallas om kärl för restavfall packas 
för hårt eller är överfullt vid tömning.  
 



Utsträckt hämtningsintervall, slam   
76 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter 
måste en ny ansökan lämnas in. Det är fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens ansvar 
att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan 
återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.   
 
Undantag från krav på utsortering av matavfall  
77 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har synnerliga skäl kan ansöka om 
dispens från kravet om separat insamling av matavfall. Exempel är om anordnande av 
insamling av matavfall kräver omfattande ombyggnation på fastigheten, eller om det uppstår 
obetydlig mängd matavfall på fastigheten och om delad behållare inte är möjlig.   
Dispens kan endast medges om det inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Undantag kan beviljas för en period om upp till 2 år och kan därefter förlängas med max ett år 
efter ansökan. Ansökan görs till tillsynsansvarig nämnd.  
 
Undantag från krav på dragväg 
78 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka och medges dragväg 
överstigande 10 meter om särskilda skäl föreligger, förutsatt att dragvägen är plan, hårdgjord 
och utan höga kanter/trösklar. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras. Ansökan görs till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning  
79 §  

a. Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att dela avfallsbehållare under förutsättning 
att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  

b. Tre eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
ansökan till ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.  
  

En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats, är det inte 
möjligt ska en gemensam plats vara avtalad med uppställningsplatsens markägare genom ett 
nyttjanderättsavtal.   
 
Sökande skall ange ansvarig fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare för anordnande och 
skötsel av den gemensamma avfallslösningen. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad på den egna fastigheten 
och skall se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.   
 



Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.   
Medgivande om delad och gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen 
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
  
Uppehåll i hämtning  
80 § Uppehåll i hämtning enligt 80 a – d § ges för maximalt 2 år åt gången om inte annat 
anges och kan upphävas om förutsättningarna ändras. Skyldighet att betala grundavgift/fast 
avgift kvarstår under uppehållstiden.  
 

a. Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) 
månader.  För att uppehåll enligt denna paragraf ska beviljas för en period av ett år 
eller längre ska uppehåll i förekommande fall även sökas för hämtning av avfall från 
enskilda avloppsanläggningar enligt 80 § punkt c.   

b. Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen (v. 15- v. 42).    

c. Uppehåll i hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att nyttjas under minst ett (1) år. En förutsättning för sådant uppehåll är att 
hämtning av slam från anläggningen ska ha skett under de senaste 12 månaderna och 
att uppehåll även söks för hämtning av mat- och restavfall för permanentbostad eller 
fritidsbostad enligt 80 a § eller 80 b §. 

d. Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från verksamheter kan beviljas efter 
ansökan till ansvarig nämnd om inget avfall kommer att genereras under minst två (2) 
månader.  
 

81 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, samt slam från obeboelig bostad kan efter 
ansökan till ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Dispens 
medges för maximalt fem (5) år.  
 
82 § Vid medgivande av uppehåll i hämtning enligt 80 a-d §§ och 81 § får fastigheten endast 
besökas för tillsyn. Besöket får inte heller ge upphov till sådant avfall som ska hämtas av 
kommunen vid fastigheten.  
 
Om sökanden nyttjar fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den 
period som ansökan om uppehåll omfattar. Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen 
automatiskt.  
 
 
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall 
under kommunalt ansvar till kommunen   
83 § Tillsynsansvarig nämnd får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge dispens för 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken som 
innebär att kommunalt avfall och annat avfall som kommunen ska ansvara för inte får 
hanteras av annan än kommunen eller den som kommunen anlitar. Detta gäller för såväl mat-
och restavfall som för avfall från enskilda avlopp.   
 



Dispens för eget omhändertagande av avfall kan endast medges under förutsättning att 
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådan befrielse medges för 
maximalt 5 år per ansökningstillfälle. Skyldighet att betala grundavgift/fast avgift kvarstår 
under uppehållstiden.  
 
Testområde   
84 § För att utveckla servicen mot kommuninvånarna får avfallsenheten i testområden och 
under begränsade perioder, efter samråd med kommunstyrelsen tillämpa andra 
hämtningsintervall, behållare och system för insamling av andra avfallsslag än vad som anges 
i dessa föreskrifter.  
  

IKRAFTTRÄDANDE  

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för 
Stenungsunds kommun 2020-05-14 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra 
beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av 
motsvarande bestämmelser i denna Föreskrift.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BILAGA 1 – DEFINITIONER  

Animaliska biprodukter (ABP)   
Animaliska biprodukter (ABP) är avfall från djurriket som till exempel djurdelar, fiskrens, 
mjölk, ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Detta avfall delas in i olika 
riskkategorier och måste hanteras enligt regler från EU. Animaliska biprodukter (ABP) är ett 
verksamhetsavfall utanför kommunens ansvarsområde som ska hanteras enligt ABP-
förordningen. För matavfall som uppstår i kök (restauranger, storkök och hushåll) finns 
undantag när det gäller handelsdokument och märkning.   
Avfall   
Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med2. Förteckningar över avfallstyper återfinns i 
avfallsförordningen (2020:614).   
Avfallsbehållare   
Behållare som används för uppsamling av avfall. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och 
storlek. Exempel på olika behållare är kärl, container, bottentömmande behållare, tank och 
batteribehållare.   
Avfallsföreskrifter   
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 
kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas.    
Avfallshantering   
Samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan fysisk befattning med avfall, eller 
vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall 
samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.   
Avfallskvarn   
Kvarn för sönderdelning av matavfall vilket gör det möjligt för det malda avfallet att samlas 
upp i tank.   
Avfallsplan   
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. Avfallsplanen utgör, till skillnad 
mot avfallsföreskrifterna, inte bindande normföreskrifter och inga tvingande krav kan regleras 
i avfallsplanen.  
Avfallsutrymme   
Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och hämtning av avfall. Till 
exempel sophus, underjordsbehållare, rum inomhus för lämning av avfall etc.   
Avloppsanläggning   
Slamavskiljare, bad- disk- och tvättvatten (BDT), sluten tank, fosforfälla och minireningsverk 
eller liknande anläggning.   
Batterier   
Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller farliga ämnen och klassas 
därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in.   
Blandat mat- och restavfall    
En blandning av fraktionerna mat och restavfall.   
Bottentömmande behållare (markbehållare, underjordsbehållare, krantömmande behållare) 
Bottentömmande behållare kan vara antingen helt under jord, delvis under jord eller placeras i 
marknivå. Vid tömning lyfts behållaren upp, oftast med hjälp av en kran på 

 
2 Miljöbalken (1998:808), 15 kap.   



hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att behållarens golv 
öppnas.    
Bygg-och rivningsavfall   
Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- 
och rivningsarbeten. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 
En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke, 
och måste hanteras som sådant.   
Dragväg   
Den sträcka som renhållningsarbetaren manuellt måste flytta avfallsbehållare från 
uppställningsplats till hämtningsfordonet  
Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter   
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt 
med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av producentansvar.   
Entreprenör   
Företag som efter upphandling i konkurrens och/eller tilldelning anlitas av kommunen för att 
utföra transport och/eller behandling av avfall om kommunen inte har egen personal och/eller 
behandlingsanläggningar.    
Farligt avfall   
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat och utmärkt med asterisk i 
avfallsförordningen bilaga 3. Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön 
och som därför inte ska blandas med annat avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, 
spillolja, färgrester och lösningsmedel. Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentral. Vid 
förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall ansvarar fastighetsägare 
/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.   
Fastighetsinnehavare   
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.   
Fastighetsnära insamling (FNI)   
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 
uppkommit, oavsett avfallsfraktion. Alternativet till fastighetsnära insamling är avlämning av 
avfall på återvinningsstation, återvinningscentral. I vissa fall kan begreppet användas 
avseende endast förpackningar och returpapper, i dessa föreskrifter avses dock alla fraktioner 
som samlas in fastighetsnära.   
Fett   
Större mängder fett uppkommer i verksamheter där det förekommer mathantering, till 
exempel restauranger och skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via fettavskiljare 
som behöver tömmas från fett. Flytande spillfett kan även samlas upp i separata behållare som 
hämtas eller lämnas på avsedda platser.   
Fettavskiljare   
Anordning för att samla upp fett i form av fettavskiljarslam i avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras. Fettet kommer annars stelna och fastna i ledningsnätet och förorsaka 
stopp.   
Flerfamiljsfastighet   
Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.   
Fritidsboende   
Fastighetsinnehavare som är folkbokförd på annan fastighet.   



Förpackningar och returpapper   
Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat glas, ofärgat glas, papper och metall. 
Dessutom finns en fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). 
Förpackningar och returpapper kan samlas in på återvinningsstationer som Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa återvinningscentraler och vid fastigheten i 
de fall det förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker fastighetsnära insamling 
kan dessa fraktioner samlas in i exempelvis kärl.    
Grovavfall   
Grovavfall är avfall från hushåll som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper 
som gör att det inte är lämpligt att samla in som restavfall. Det kan till exempel utgöras av 
möbler, trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentral.   
Hushåll   
Familj eller person/personer som delar lägenhet i flerbostadshus eller småhus.   
Hårdgjord yta    
Ytor där hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta avfallsbehållare, såsom 
exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller liknande. Sten, berg, kullersten och liknande 
ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.   
Hämtningsfordon   
Avser olika typer av fordon som är tillämpliga för hämtning av avfall, såsom flakbil, 
baklastare, slamsugare eller kranbil.   
Hämtningsplats   
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där 
avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar.   
Kombitank   
Tank för uppsamling av matavfall i kombination med en fettavskiljningsdel.   
Kommunalt ansvar   
Den skyldighet kommunen har att ta hand om kommunalt avfall. Kommunalt ansvar innebär 
att avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar. Från och med 1 januari 2022 omfattas returpapper av 
det kommunala ansvaret.  
Kommunalt avfall  
15 kap. miljöbalken (1998:808 ) Innebär (1) avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och 
filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten 
som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet.  
Kommunens avfallsenhet   
Avfallsenheten är den i kommunen som verkställer avfallsansvaret enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken (1998:808).   
Kompostering   
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i 
närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.   
Kompostbehållare   
En anordning som är konstruerad för kompostering av den förmultningsbara delen av 
kommunalt avfall. Behållare för kompostering av matavfall ska vara skadedjurssäker. 
Ansökan om kompostering av matavfall görs hos kommunens Tekniska Myndighetsnämnd.   



Källsortering   
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, till exempel i 
hushållet eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas exempelvis i 
soprum i bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.    
Kärl  
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock, ibland kallade rullkärl. De lyfts och töms i 
sopbil med hjälp av en kärllyft på hämtningsfordonet. Avfallskärl finns i varierande storlek.   
Lagkrav   
Med lagkrav avses i föreskrifter krav från lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
ska följas.    
Manuell hämtning   
Hämtning av avfall där hämtningspersonal skjuter, drar kärl eller lyfter säck.   
Latrin   
Innehållet i en torrtoalett och som kan uppsamlas i en latrinbehållare.    
Matavfall   
Matavfall utgörs av exempelvis bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Matavfall från 
boende kan samlas in i till exempel kärl, säck, bottentömmande behållare. Matavfall som 
uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen 
inget ansvar för att ta hand om.  
Miljöstation, samlare   
Vanlig benämning på plats där farligt avfall tas emot. Miljöstation finns på 
återvinningscentral.  Det finns också miljöskåp som kallas ”samlaren” dessa är utplacerade i 
kommunen (se hemsida för aktuell plats) där lämnas småbatteri, ljuskällor och mindre el-
avfall.  
Närboende 
Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.   
Obrännbart avfall   
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, glas, sten, porslin, 
keramik och gips.    
Producentansvar   
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att uttjänta produkter samlas 
in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas. Syftet är att motivera 
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte 
innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för sju 
produktgrupper, batterier, bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss 
belysningsarmatur), förpackningar, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 
(Strålsäkerhetsmyndigheten). 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens ansvar om det sorteras ut i 
producenternas system.    
Rekommendation   
Med rekommendation avses i dessa bilagor åtgärder som skapar en utökad servicenivå 
gentemot de som ska lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.   
Renhållare  
Kommunen eller den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av kommunalt avfall.  
Renhållningsordning    
Se mer information under ”Avfallsföreskrifter”.    
Restavfall   
Restavfall är det avfall som inte (kan eller bör) sorteras i någon av de andra fraktionerna. Det 
kan till exempel bestå av kuvert, blöjor, trasiga leksaker, diskborstar och plåster. Där det inte 
sker separat utsortering av matavfall ingår även matavfall i restavfallet, detta går under 



definitionen blandat mat och restavfall. Restavfall kan samlas in i exempelvis kärl, säck, 
bottentömmande behållare.   
Returpapper   
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av kommunens ansvar. De ska lämnas i insamlingssystem som 
återfinns på återvinningsstationer.    
Riktlinjer   
Med riktlinjer avses i dessa bilagor riktlinjer som är generellt vedertagna inom branschen för 
att uppfylla övergripande lagkrav såsom till exempel försiktighetsprincipen och 
arbetsmiljökrav eller för att följa allmänna råd. Hänvisningar görs till vilka krav i lagar, 
förordningar eller myndighetsföreskrifter eller allmänna råd som riktlinjerna bedöms bidra 
till. Riktlinjerna är i juridisk mening inte tvingande och utgör ingen garanti för fullständig 
uppfyllnad av till exempel lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar finns för att uppfylla 
de övergripande kraven kan dessa lösningar användas istället för de riktlinjer som anges, men 
detta bör då först stämmas av med kommunens avfallsorganisation.   
Riskavfall   
Stickande eller skärande föremål, biologiskt avfall, smittförande avfall, läkemedelsrester och 
andra typer av kemiska rester som inte är farligt avfall.   
Slam   
Innehållet från bad- disk- och tvättvatten (BDT) eller vattenklosett (WC) som uppsamlas i en 
avloppsanläggning.    
Småhus   
Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är 
inrättad till bostad åt ett eller två hushåll.   
Textil   
Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och lakan. Textil och textilavfall samlas 
vanligast in via second hand- och välgörenhetsorganisationers klädboxar som är utplacerade 
runt om i kommunen och ofta i anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även samlas in 
av kommunen eller dess anlitade utförare via avfallsutrymmen. Det är även allt mer 
förekommande att insamling sker i butiker. Insamling av textilavfall får dock endast 
genomföras av kommunen eller efter godkännande från kommunen.   
Transportväg   
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragvägar där fordon 
för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.   
Trädgårdsavfall   
Komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, 
däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård. 
Det senare är byggavfall.   
Uppställningsplats   
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet. Kan även 
kallas angöringsplats, stoppställe eller lastplats. Platsen ska ligga så nära avfallets 
hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, 
se 20§ och 23§. Uppställningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall 
beroende på att det är olika fordon som hämtar.   
Verksamhetsavfall  
Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än kommunalt avfall som uppkommer i 
företag/verksamheter. Det kan till exempel vara kasserade kläder och varor från butiker eller 
restmaterial från olika verksamhetsområden. Matavfall som uppkommer i 
livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för 
att ta hand om. Utsorterat avfall från butiker (till exempel förpackade och icke förpackade 



grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och inte som kommunalt avfall. Verksamheter 
behöver utrymmen för att kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen. 
Verksamhetsutövare kan beställa hämtning av valfri utförare.   
Verksamhetsutövare   
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövare är även den som har en 
miljöfarlig verksamhet. Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljö. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 
Återbruk   
Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa produkter är inte avfall. Genom 
återbruk av husgeråd, leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i enlighet med 
avfallstrappans översta kategori minimera avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära, på 
återvinningscentral eller utformas som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna 
hämtas med ett visst intervall och tas omhand av välgörenhetsorganisationer eller liknande.    
Återvinning  
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiåtervinning, kompostering och 
rötning.   
Återvinningscentral (ÅVC)   
En bemannad anläggning där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt 
avfall, annat återvinningsbart avfall samt återbruk.  Företag kan lämna motsvarande avfall 
mot avgift (dock ej farligt avfall, se 60 §). Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare.   
Återvinningsstation (ÅVS)   
En obemannad station för returpapper och förpackningar och småbatterier. Avfallet sorteras i 
olika behållare av den som lämnar det.    
 
 
 



BILAGA 2 - SORTERING AV AVFALL  

Blandat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att 
skada, arbetsmiljöproblem och andra olägenheter uppkommer.    
Tabell 2.1. Avfall under kommunalt ansvar    
Avfallsslag    Krav på utsortering och möjlighet till 

eget omhändertagande    
Krav på emballering, förvaring, 
anordningar med mera    

Instruktion för hämtning/lämning   

Farligt avfall (exklusive 
konsumentelavfall)     
Exempelvis rester av olja. färg, starka 
rengöringsmedel, produkter innehållande 
kvicksilver eller andra kemikalier.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat 
avfall.    

Emballaget ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  Olika typer av 
farligt avfall får inte blandas. Förvaras så 
att risk för spridning till omgivningen inte 
sker.   

Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem för farligt 
avfall. Farligt avfall som transporteras av 
privatperson från hushåll till insamlingsplats 
omfattas inte av anteckningsskyldighet till 
avfallsregistret.  

Grovavfall   
Exempelvis trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, stora leksaker och 
julgranar.    

Hanteras separat från annat avfall under 
kommunalt ansvar. Sorteringskrav utifrån 
hur avfallet lämnas.   

Emballering krävs i vissa fall vid 
fastighetsnära hämtning, till exempel bör 
flera stora leksaker läggas i en förpackning 
för att underlätta hämtning och minska 
risken för spill.   

Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens återvinningscentral, eller till den 
mobila återvinningscentralen. Fastighetsnära 
hämtning kan beställas enligt kommunens 
avfallstaxa.  

Träder i kraft 2023-01-01  
Bygg- och rivningsavfall    
Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, tegel och 
armeringsjärn.   
  

Avfallet ska sorteras i åtminstone följande 
sex fraktioner:   
- trä  
- mineral (betong, tegel, klinker, keramik 
och sten)   
- metall  
- glas  
- plast  
- gips     

Fraktionerna ska förvaras skilt från 
varandra och annat avfall och även 
transporteras skilt.     

Bygg- och rivningsavfall som inte 
produceras i en yrkesmässig verksamhet 
lämnas till kommunens återvinningscentral.   
  
Större mängder bygg- och rivningsavfall, 
hämtas fastighetsnära i container eller 
byggsäck av godkänd avfallsentreprenör.   

Trädgårdsavfall   
Exempelvis fallfrukt, löv, gräs, kvistar 
och grenar som är mindre än 3 cm i 
diameter. Undantag: det krävs speciell 
hantering av växtmaterial från invasiva 
arter.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. 
Får komposteras på fastigheten utan 
anmälan. Undantag: växtmaterial från 
invasiva arter sorteras ut separat och får ej 
komposteras.    

Emballeras ej. Undantag: växtmaterial från 
invasiva arter förpackas i dubbla sopsäckar 
och slängas på anvisad plats på 
Återvinningscentral.    

Lämnas till kommunens 
återvinningscentraler.   



Matavfall   
Exempelvis matrester, kaffesump och 
hushållspapper. Små mängder fallfrukt 
och snittblommor är trädgårdsavfall som 
får lämnas i matavfallet.    

Utsortering av matavfall är obligatorisk för 
hushåll i småhus, såväl för fritidshus som 
för permanentboende, flerbostadshus och 
för verksamheter som omfattas av 
kommunalt behandlingsansvar.  
 Får komposteras på fastighet efter 
anmälan till kommunen.   

Läggs i påse som tillhandahålls eller är 
godkänd av kommunen.   

Lämnas i behållare för matavfall. Hämtning 
utförs av kommunens renhållare.     

Returpapper   Hanteras separat från annat avfall under 
kommunalt ansvar.   

 Emballeras ej.   Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem för 
returpapper. Boende i flerbostadshus kan 
även lämna avfallet i det insamlingssystem 
som fastighetsinnehavaren tillhandahåller. 
Hämtning från flerbostadshus utförs av 
renhållaren,   

Kasserade textilier   
Exempelvis kläder och hemtextilier.    

Ej obligatorisk utsortering. Skall senast 
2025 samlas in separat enligt EU:s 
avfallsdirektivt. 

Läggs i påse.   Lämnas till kommunens insamlingssystem 
för textilavfall eller av kommunen godkänt 
insamlingssystem. Textilier för återbruk kan 
lämnas till valfri aktör.     

Avloppsavfall   Enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken (1998:808). 
Eget omhändertagande får ske efter 
ansökan.     

Filtermaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara förpackade. 
Latrin samlas in i mobil toalett.    

Filtermaterialet ska vara åtkomligt för 
tömning. Mobil toalett töms genom 
slamsugning. Hämtning utförs av 
entreprenör anlitad av kommunen.  

Fett    Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp (ABVA).   

   Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av entreprenör anlitad av 
kommunen.    



Avlidet sällskapsdjur   Mindre sällskapsdjur under 1 kg får grävas 
ner på egen fastighet utan anmälan. Vid 
större sällskapsdjur än 1 kg skall Tekniska 
Myndighetsnämnden rådgöras innan 
eventuell nedgrävning.    

Små avlidna sällskapsdjur, som inte är 
större än exempelvis ett marsvin, och 
mindre mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restavfall. Det 
måste vara väl förpackat med emballage 
bestående av dubbla plastsäckar omslutna 
av papperspåse.  

Kan lämnas till veterinär eller annan 
godkänd verksamhet för kremering. Avlidet 
sällskapsdjur under 1 kg kan lämnas i 
behållare för restavfall om det inte finns 
någon misstanke om smitta. Avlidet 
sällskapsdjur över 1 kg kan lämnas till 
Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.    

Skärande och stickande avfall    
Exempelvis trasiga dricksglas och knivar, 
nålar från sytillbehör, vassa 
trädgårdsredskap, rakhyvlar och 
skärblad.    

   Omsluts av förpackning eller påse för att 
skydda mot skärskador.   

Lämnas på återvinningscentral. Om liten 
mängd kan föremålet slängas i behållare för 
restavfall.    

Smittförande stickande avfall   
Exempelvis föremål med 
skärande/stickande egenskaper som varit 
i kontakt med kroppsvätskor (kasserade 
kanyler, skalpeller, piercing- och 
tatueringsverktyg eller insulinpennor 
mm). Se gällande föreskrifter och 
allmänna råd från Socialstyrelsen 
(SOSFS 2005:26).   

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).   

Läggs i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek.    

Lämnas på apotek som kommunen har avtal 
med.    

Avfall som innehåller asbest    
Exempelvis väggplattor.   

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat 
avfall.    

Förpackas väl i kraftig plast (minst 0,2 
mm). Asbest som är emballerat i sopsäckar 
tas inte emot.    

Lämnas i behållare vid återvinningscentral.    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Tabell 2.2 Avfall under producentansvar   
Avfallsslag   Krav på utsortering   Krav på emballering, förvaring, 

anordningar med mera   
Instruktion för hämtning/lämning   

Förpackningar   Enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem. 
Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller 
behållare för förpackningar kan avfallet lämnas 
där.     

Kasserade batterier   Enligt förordning (2008:834) om 
producentansvar för batterier.    

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att 
batterisyra eller innehåll rinner 
ut.  Batterier förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen inte sker.  

Lämnas till producenternas eller kommunens 
insamlingssystem.    

Konsumentelavfall   
Exempelvis trasig dator, 
mobiltelefonladdare och kaffebryggare.    

Enligt förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.    

Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker.    

Lämnas till kommunens eller producenternas 
insamlingssystem. Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare för konsumentelavfall 
kan avfallet lämnas där.  

Läkemedel   Enligt förordningen (2009:1031) om 
producentansvar för läkemedel    

Läggs i genomskinlig påse.   Lämnas till apotek.   

 

Tabell 2.3. Exempel på avfall från verksamheter    
Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet, faller inte under kommunens 
insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör 
med tillstånd för borttransport från fastigheten.    
Avfallsslag   Krav på utsortering   Krav på emballering, förvaring, 

anordningar med mera   
Instruktion för hämtning/lämning   

Avfall under kommunalt ansvar    
Exempelvis avfall från personalmatsalar 
och restaurangavfall.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. 
Se tabell 1 för anvisningar.    

Se tabell 1 för anvisningar.   Se tabell 1 för anvisningar.   



Brännbart avfall som inte är avfall 
under kommunalt ansvar    
Exempelvis trasiga trämöbler eller 
kasserade böcker med hårda pärmar.    

Sorteras ut och hålls skiljt från annat 
avfall.    

   Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.     

Icke brännbart avfall   
Exempelvis trasiga koppar av porslin och 
keramik eller trasig köksutrustning av 
metall.   

Sorteras ut och hålls skiljt från annat 
avfall.    

   Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.    

Bygg- och rivningsavfall   
Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, tegel och 
armeringsjärn.    

Avfallet ska sorteras i åtminstone följande 
sex fraktioner:   
- trä  
- mineral (betong, tegel, klinker, keramik 
och sten)  
- metall   
- glas  
- plast  
- gips     

Fraktionerna ska förvaras skilt från 
varandra och annat avfall och även 
transporteras skilt (transporten kan ske 
i samma fordon).     

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.     

Farligt avfall (exklusive elavfall)    
Exempelvis rester av olja eller färg, 
starka rengöringsmedel, produkter som 
innehåller kvicksilver, andra kemikalier 
och smittförande avfall.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).    

Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker.    

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får 
lämnas av verksamheter på kommunens 
återvinningscentral.     

Avfall från oljeavskiljare   Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).    

Kontroll av oljeavskiljaren ska göras 
minst en gång i halvåret, varav en gång 
per år av oberoende kontrollant som 
genomgått utbildning (ettårskontroll). 
Besiktning av oljeavskiljarens funktion 
ska göras vart femte år av oberoende 
kontrollant som genomgått utbildning 
(femårsbesiktning). Tömning ska göras 
vid behov. Tumregeln är att 
toppsugning görs när oljeskiktet är 5 
cm och slamsugning när slamskiktet är 
15 cm.    

Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från länsstyrelsen.     



Skärande och stickande avfall   
Exempelvis trasiga dricksglas och knivar, 
nålar från sytillbehör, vassa 
trädgårdsredskap, rakhyvlar och 
skärblad.    

   Omsluts av förpackning eller påse för 
att skydda mot skärskador. Läggs i 
påse för restavfall eller blandat avfall.   

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från Länsstyrelsen.    

Smittförande avfall   
Exempelvis föremål med 
skärande/stickande egenskaper som varit 
i kontakt med kroppsvätskor från 
människor, eller från djur inom djurens 
hälso- och sjukvård (kasserade kanyler, 
skalpeller, piercing- och 
tatueringsverktyg eller insulinpennor 
mm) (SOSFS 2005:26; AFS 2018:4). 
Även biologiskt avfall som vävnader, 
organ och identifierbara kroppsdelar 
räknas hit (SOSFS 2001:8). Se gällande 
föreskrifter och allmänna råd från 
Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.   

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).   

Samlas upp i typgodkända behållare 
som skyddar mot skär- och stickskador. 
Rum där smittförande avfall förvaras 
ska vara synligt märkta med 
varningsskylt med internationella 
symbolen för biologisk fara. Avfallet 
får inte vara åtkomligt för obehöriga, 
och måste förvaras i typgodkända 
behållare som är korrekt uppmärkta 
(detta gäller inte om avfallet 
konverterats till ickesmittförande avfall 
genom autoklavering eller annan 
godkänd metod).   

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får 
lämnas på kommunens återvinningscentraler.     

Fett   Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp (ABVA).    

   Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från länsstyrelsen.    

Elavfall   
Exempelvis kasserad kyl- och frysdisk, 
skrivare och industritvättmaskin.    

Enligt förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem.    

Förpackningar   Enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem.   

Kasserade batterier   Enligt förordning (2008:834) om 
producentansvar för batterier.    

Bilbatterier ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra eller innehåll 
rinner ut. Övriga batterier förvaras så 
att risk för spridning till omgivningen 
inte sker.    

Lämnas till producenternas insamlingssystem.    

 



BILAGA 3 – HÄMTNINGSINTERVALL FÖR STENUNGSUNDS KOMMUN  

 
Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och matavfall vanligtvis en gång per vecka. Utsträckt hämtningsintervall eller tätare 
hämtning medges enligt avfallstaxan. Returpapper hämtas i enlighet med avfallstaxan för flerbostadshus och verksamheter.  

 
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och matavfall varannan vecka, sommartid hämtas matavfall varje vecka. 
Utsträckt hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. 
 
Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och matavfall en gång varannan vecka under perioden från och med v. 15 till och 
med v. 42. Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av kärl- och säckavfall. 

Hämtningsintervall och antal behållare bestäms av avfallsenheten vid hämtning från gemensamhetslösning.  

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska 
uppnås, dock minst en gång per år. 

Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, 
dock minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år. 

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås och så att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet, dock minst en gång per år. 

Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång vartannat år. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras avloppsanläggningen enligt leverantörens 
anvisningar genom fastighetsägarens försorg. 

Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.  

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  

Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01. 

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Stenungsunds kommun 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 
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§ 17 Dnr: KS 2022/39 
 
Projektering och upphandling för byggnation av återvinningscentral 
i Stora Höga 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt Återvinningscentral i Stora Höga. 

Förvaltningen får i uppdrag att begära in offert för driften av ÅVC i Stora Höga från Renova 
AB. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag endast en återvinningscentral. Den drivs sedan många år 
tillbaka av Renova AB och är geografiskt placerad på Kläpp i Ödsmål. Anläggningen kan inte 
möta ökat besökstryck eller byggas ut för bättre möjlighet till återbruk och andra aktiviteter 
som syftar till att lyfta avfallet i avfallstrappan (minimera avfall samt att öka återanvändning 
och återvinning). Kommunfullmäktige beslutade därför i februari 2018 om att lokalisera ny 
kompletterande återvinningscentral i Stora Höga. 
 
Miljötillståndet för den nya återvinningscentralen överklagades. I september 2021 beslutade 
dock Mark- och miljööverdomstolen om att inte ge prövningstillstånd varför Mark- och 
miljödomstolens och Länsstyrelsen avgörande står fast om tillstånd för återvinningscentral i 
Stora Höga.  
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då komma att avvika både 
negativt och positivt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Bilaga 1, Karta 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt förvaltningens förslag 
med tillägget att förvaltningen ska få i uppdrag att begära in offert för driften av ÅVC i Stora 
Höga från Renova AB. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsförslag från Wouter 
Fortgens (M). Ordföranden frågor därför om allmänna utskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om allmänna 
utskottet besluter i enlighet med Wouter Fortgens (M) tilläggsförslag och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 
michael.koohler@stenungsund.se 
fredrik.lofgren@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till Kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Projektering och upphandling för byggnation av återvinningscentral 
i Stora Höga 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt Återvinningscentral i Stora Höga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har idag endast en återvinningscentral. Den drivs sedan många år 
tillbaka av Renova AB och är geografiskt placerad på Kläpp i Ödsmål. Anläggningen kan inte 
möta ökat besökstryck eller byggas ut för bättre möjlighet till återbruk och andra aktiviteter 
som syftar till att lyfta avfallet i avfallstrappan (minimera avfall samt att öka återanvändning 
och återvinning). Kommunfullmäktige beslutade därför i februari 2018 om att lokalisera ny 
kompletterande återvinningscentral i Stora Höga. 
 
Miljötillståndet för den nya återvinningscentralen överklagades. I september 2021 beslutade 
dock Mark- och miljööverdomstolen om att inte ge prövningstillstånd varför Mark- och 
miljödomstolens och Länsstyrelsen avgörande står fast om tillstånd för återvinningscentral i 
Stora Höga.  
 
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3). Kalkylen överstiger tidigare beslutad 
budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget. Det är dock viktigt att notera att slutlig 
budget inte kan fastställas förrän upphandling är slutförd. Den kan då komma att avvika både 
negativt och positivt. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Tidigare beslutad budget bygger på en uppskattad kostnad för återvinningscentral framtagen 
för nästa tio år sedan vilken också togs fram innan några utredningar var gjorda. I den tidiga 
uppskattningen var inte några inventarier medräknade. Inköp behöver bland annat göras av 
hjullastare, komprimatorer och containrar. 
  
Förvaltningen har tagit fram en kostnadskalkyl (nivå 3) baserad på framtaget förslag vilken 
avviker väsentligt från tidigare kalkyl. Material och arbetskostnader har ökat avsevärt sedan 
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den första uppskattningen gjordes. Kostnaden för byggmaterial har stigit mycket under de 
senaste åren.  
  
Kalkylen överstiger tidigare beslutad budget, vilket behöver arbetas in i 2023 års budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör byggnation av återvinningscentral och berör därför inte barn. 
 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 11 om hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Bilaga 1. Karta 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se 

michael.kooler@stenungsund.se 

fredrik.lofgren@stenungsund.se 

 

 



Bilaga 1. Karta lokalisering ÅVC i Stora Höga 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Projektering och upphandling av ombyggnation Ucklumskolan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering och upphandling av 
investeringsprojekt om- och tillbyggnation Ucklumskolan steg 1; ombyggnation av slöjdsal 
till klass- och grupprum, installation av hiss och RWC samt dränering av huvudbyggnad. 

Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med projektering och upphandling av om- och 
tillbyggnation Ucklumskolan steg 2; om- och tillbyggnation av kök.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om Ucklumskolan.  
 
Skolan är en lågstadieskola (åk F-3) med tre hemklassrum. Den är i behov av ett fjärde 
klassrum. Då nuvarande slöjdsal inte längre används föreslås den byggas om till klass- och 
grupprum. Denna åtgärd prioriteras och görs som första åtgärd. 
 
Huvudbyggnaden är byggd i halvplan och saknar tillgänglighetsanpassningar. För att kunna ta 
emot elever och lärare med olika funktionsvariationer föreslås att hiss och RWC installeras. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering vilken föreslås utföras. 
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner, behöver moderniseras och utökas. 
Kostnaden för att åtgärda köket överstiger befintlig budget väsentligt. Förvaltning föreslår att 
avvakta kommande elevprognoser innan en om- och tillbyggnation av köket beslutas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Ucklumskolan byggdes 1954 och var tidigare en låg- och mellanstadieskola. När 
Spekerödskolan stod klar övergick skolan till att bli en lågstadieskola (åk F-3).  
 
Skolans huvudbyggnad är en tegelbyggnad som är byggd i halvplan med trappor utifrån upp 
till entréplan och inne mellan skolans olika funktioner. Kök och matsal ligger en halvtrappa 
under markplan. Skolan saknar tillgänglighetsanpassningar. 
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I samband med att förskolan i Ucklum byggdes ut från en till två avdelningar togs två av 
skolans tidigare undervisningslokaler i anspråk och skolan har idag bara tre hemklassrum.  
 
Skolans kök är litet och slitet. Det saknar funktioner och det behöver utökas och 
moderniseras. Under åren har påpekande inkommit från Miljö- och Hälsa och mindre åtgärder 
har gjorts för att tillfälligt lösa problemen. 
 
Huvudbyggnaden är i behov av ny dränering. Sommaren 2021 drabbades skolan av 
översvämning i källaren på grund av kraftigt regn. 
 
I 2021 års budget avsattes medel för att bygga om skolan.  
 
Åtgärder  
Nytt klass- och grupprum 
Då eleverna har sin slöjdundervisning på Ekenässkolan kan befintlig slöjdsal byggas om till 
ett fjärde hemklassrum och ett grupprum.  
 
Tillgänglighetsanpassning 
Skolan behöver kompletteras med hiss och rullstolswc (RWC) för att kunna ta emot elever 
och lärare med olika funktionsvariationer. 
 
Till- och ombyggnation kök 
För att tillse tillräcklig kapacitet och för att uppfylla de krav som ställs på ett mottagningskök 
med tillagningsmöjligheter behöver köket moderniseras och kompletteras med funktioner som 
idag saknas. Köket behöver både byggas om och till. 
 
I samband med om- och tillbyggnationen dräneras huvudbyggnaden om. 
 
Förslag 
Med ovan åtgärder kan skolan ta emot fyra klasser med 25 elever vardera vilket enligt 
söktrycksprognosen är tillräckligt under hela prognosperioden (tom 2030) om alla elever i 
området skulle välja Ucklumskolan. Senaste söktrycksprognos för skolan visar på ett behov 
av ca 70 platser men flera vårdnadshavare väljer att placera sina barn på Spekerödskolan. 
Beläggningen på Ucklumskolan i januari 2022 var 46 elever. 
 
Steg 1 
Slöjdsal byggs om till klass-och grupprum, hiss och RWC installeras och byggnaden dräneras 
om. Dessa åtgärder ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår att dessa åtgärder sker 
snarast och att ombyggnation av slöjdsal till klassrum prioriteras som första åtgärd. 
 
Steg 2 
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Om- och utbyggnation av kök. Dessa åtgärder är nödvändiga att göra på sikt för att få ett väl 
fungerande kök och en bra arbetsmiljö. Åtgärder överstiger dock avsevärt befintlig budget. 
Förvaltning föreslår att en om- och tillbyggnation av köket avvaktar kommande 
elevprognoser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag enligt steg 1 ryms inom befintlig budget. 
 
Förslag enligt steg 2 innebär en investering som avsevärt överstiger budgeterat belopp och 
vilket ger upphov till ökade kapitalkostnader. Kostnaderna behöver i så fall arbetas in i 2023 
års budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen har i tidigare utredningar konstaterat att Ucklumskolan erbjuder eleverna närhet 
mellan hem och skola. Vidare erbjuder skolan ett mindre sammanhang vilket kan bidra till 
trygghet för vissa elever medan det för andra kan innebära begränsade möjligheter att finna 
kamrater och gruppgemenskap.  
 
Utbyggnad av ytterligare klassrum innebär att undervisning kan bedrivas årskursvis om 
organisationen medger det. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt plan och bygglagen kap 8 §1 skall en byggnad utformas så den är lämplig för sitt 
ändamål samt tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla och nr 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
Beslut skickas till 
helena.cessford@stenungsund.se, fredrik.lofgren@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 19 Dnr: KS 2021/1163 
 
Partner i NyföretagarCentrum 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun blir partner i Nyföretagarcentrum 
Södra Bohuslän och stödjer dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per 
verksamhetsår. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Södra Bohusläns medlemmar representerar näringsliv, offentlig 
förvaltning och organisationer. Föreningens verksamhet finansieras dels genom bidrag från 
samarbetspartners, dels genom uppdragsverksamhet. Ändamålet är att bidra till näringslivets 
utveckling i Kungälv/Stenungsundsområdet och sedan år 2021 även i Ale kommun, genom att 
hjälpa nyföretagare att starta och utveckla bärkraftiga företag. Detta sker genom kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning samt uppföljning i initialskedet. En viktig del är att kunna 
erbjuda ett kvalificerat nätverk av närstående företag som stödjer processen. 

Stenungsunds kommun har bjudits in att bli partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän och  
stödja dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per verksamhetsår. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
roger.bostrom@inforit.se 
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Jessica Waller Till kommunstyrelsen 
Näringslivschef 
 
 
Partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun blir partner i Nyföretagarcentrum 
Södra Bohuslän och stödjer dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per 
verksamhetsår. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Södra Bohusläns medlemmar representerar näringsliv, offentlig 
förvaltning och organisationer. Föreningens verksamhet finansieras dels genom bidrag från 
samarbetspartners, dels genom uppdragsverksamhet. Ändamålet är att bidra till näringslivets 
utveckling i Kungälv/Stenungsundsområdet och sedan år 2021 även i Ale kommun, genom att 
hjälpa nyföretagare att starta och utveckla bärkraftiga företag. Detta sker genom kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning samt uppföljning i initialskedet. En viktig del är att kunna 
erbjuda ett kvalificerat nätverk av närstående företag som stödjer processen. 

Stenungsunds kommun har bjudits in att bli partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän och  
stödja dem med 20 tkr för verksamhetsåret 2022 och därefter 40 tkr per verksamhetsår. 

 
Beskrivning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän bildades år 2013 av medlemmar som representerar 
näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer. Föreningens första egentliga 
verksamhetsår var 2015. Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän bedrivs enligt 
huvudorganisationen Nyföretagarcentrum Sveriges normer och är certifierad av denna 
organisation. Certifieringen innebär att man garanterar hålla den kvalitet i rådgivning och 
övrig verksamhet som organisationen ställer som krav. 

I verksamheten ingår partners som utgör basen för att verksamheten skall kunna bedrivas på 
ett ändamålsenligt sätt och varumärkets kvalitéer kunna bibehållas. Under 2021 har Ale 
kommun gått in som ny partner. 

Varje månad bjuder Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän in till informationsträffar och till 
individuell rådgivning för människor som funderar på att starta eget.  
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Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän kan också vara ett stöd för elever som driver UF-företag 
(Ung Företagsamhet) på Nösnäsgymnasiet samt vara en kontakt för nyanlända i sin process att 
starta företag. 

Stenungsunds kommun har genom näringslivschefen blivit tillfrågan om att bli partner i 
Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän. Nyföretagarcentrum finns inte i Stenungsunds kommun, 
utan entreprenörer som önskar rådgivning i processen att starta företag, blir hänvisade till 
bland annat YESBOX, lokaliserade i Gamlestaden i Göteborg och till verksamt.se. Genom att 
Stenungsunds kommun går in som partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän erbjuds 
entreprenörer som vill starta företag kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning lokalt 
som även kan ske fysiskt om önskemål finns.  

Utgångsläget är att kommunerna skall lägga 2 kr/invånare. Stenungsunds kommun har fått 
erbjudande om att betala 20 tkr år 1 och därefter 40 tkr årligen, vilket blir ca 1,50 kr/invånare 
beräknat på 27 400 invånare.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän bidrar till att stötta unga som 
vill starta eget eller ta över ett företag på ett positivt sätt med rådgivning och vägledning 
kostnadsfritt, personligt och konfidentiellt. Detta kan handla om unga som har drivit UF-
företag liksom andra unga som vill förverkliga en affärsidé. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt 2 kap. 8 § första stycket kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner 
genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starke Jessica Waller 
Sektorchef Näringslivschef  
 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
roger.bostrom@inforit.se 
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Viktoria Petersson Till kommunstyrelsen 
Kommunjurist 
 
 
Komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning gällande 
ombud enligt entreprenadavtalen AB, ABT och ABK 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen kompletterar delegationsordningen med punkt A.14.6, avseende ombud 
enligt AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och 
installationsentreprenader), ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende 
byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten) samt ABK (Allmänna bestämmelser för 
konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet). Delegat är samordnaren för 
projektledare inom fastighet och verksamhetschefen för infrastruktur.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt de standardavtal som reglerar entreprenader ska varje part i en entreprenad ha ett 
ombud. Ombudet ska enligt avtalen ha behörighet att med bindande verkan företräda sin 
huvudman i frågor som rör entreprenaden och träffa ekonomiska och andra uppgörelser. Givet 
ombudets omfattande behörighet kan inte alla beslut som ett ombud får fatta anses vara av 
verkställighetskaraktär. För att ombudet ska få kunna fatta beslut i enlighet med 
standardavtalens lydelse så behöver rätten att vara ombud delegeras. Förvaltningen förslår att 
rätten att vara ombud delegeras till samordnaren för projektledare inom fastighet och till 
verksamhetschefen för infrastruktur.   
 
Beskrivning av ärendet 
I brist på lagregler styrs den svenska entreprenadrätten framförallt av standardavtal som 
framarbetats av branschorganisationer. De vanligaste standardavtalen är AB (Allmänna 
bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader), ABT (Allmänna 
bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten) och ABK (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt och 
ingenjörsverksamhet). I av kommunen ingångna entreprenadavtal som hänvisar till 
standardavtalen är kommunen bunden av standardavtalens bestämmelser.   
 
Enligt standardavtalen ska varje part i en entreprenad utse ett ombud. Ombudet ska ha 
behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden 
och träffa ekonomiska och andra uppgörelser.  
 
Ombudets behörighet är till sin lydelse bred och omfattar såväl rena verkställighetsbeslut som 
beslut som rätteligen ska fattas av kommunstyrelsen. Utan att delegera rätten att vara ombud 
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skulle ett utsett ombud vara begränsad till en behörighet som inte motsvaras av 
standardavtalen. Detta skulle kunna skapa en osäkerhet hos båda avtalsparter i entreprenaden 
om vilka beslut som ombudet får fatta och inte, samt riskera att skapa situationer där 
potentiellt olagliga beslut fattas. Kommunstyrelsen kan och bör heller inte vara sitt eget 
ombud. Förutom att ombudet bör vara en utpekad person kan det under en entreprenad dyka 
upp situationer som kräver effektiv handläggning och snabba beslut. Att i sådana tillfällen 
invänta beslut från kommunstyrelsen skulle med stor sannolikhet innebära stillestånd i 
entreprenaden med kostnader som följd. Med anledning av ovan föreslår förvaltningen att 
rätten att vara ombud enligt standardavtalen delegeras.  
 
Ombudet bör vara en person som har god insikt i och kunskap om entreprenaden. 
Förvaltningen anser att en och samma person ska utses som ombud för samtliga projekt inom 
varje verksamhetsgren för att få en förutsägbarhet i rollen och en enhetlighet i utförandet. 
Förvaltningen föreslår att rätten att vara ombud delegeras till samordnaren för projektledare 
inom fastighet och till verksamhetschefen för infrastruktur.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen 6 kap 37 §, 7 kap 5 § uppdra åt en anställd i 
kommunen, dess presidium, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt 
i ärenden inom det egna verksamhetsområdet vilket framgår av kommunstyrelsens reglemente 
som fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och kommunens egendoms- och medelsförvaltning.  
 
Enligt 3 kap. 1 § AB/ABT/ABK ska vardera part utse ombud för entreprenaden. Detta ombud 
har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör 
entreprenaden och träffa ekonomiska och andra uppgörelser. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget är förenligt med gällande lagar, reglementen och 
de aktuella standardavtalen.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
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1 Kommunallagens regler om delegering av beslutanderätt 
1.1 Vad innebär delegering? 
Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till 
förtroendevalda eller anställda i kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon 
annan i uppdrag att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar i vissa ärenden. 

 
De juridiska förutsättningarna för kommunstyrelsens möjlighet att delegera 
beslutanderätt följer av 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL) som reglerar delegering 
inom en nämnd. 

 
Den som ges beslutanderätt kallas delegat. Delegaten träder helt in i kommunstyrelsens ställe. 
Ett beslut av delegaten ses som ett kommunstyrelsebeslut och kan överklagas på samma sätt 
som om kommunstyrelsen själv hade fattat beslutet. 

 
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. 
Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende 
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
1.2 Vad är en delegationsordning? 
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera sin 
beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden/kommunstyrelsen vissa 
rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta 
skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden av 
större vikt i nämnden. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala organisationen 
och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. 

 
1.3 Vad får delegeras? 
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ärenden inom det egna verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområdet framgår av kommunstyrelsens reglemente som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätt ska 
delegeras. Kommunstyrelsen lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom 
denna delegationsordning där beslutanderätt i olika ärenden överförs till delegater. 
Räckvidden för kommunstyrelsens delegeringsbefogenhet är dock begränsad enligt 6 kap. 38 
§ KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras (se nedan). 

 
 
 

Enligt 6 kap. 38 § KL får kommunstyrelsen inte delegera beslutanderätt i följande slag av 
ärenden: 



• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, (t.ex. 
får beslutanderätt att omdisponera medel inom kommunstyrelsens fastställda 
driftbudgetram inte delegeras), 

 
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut i kommunstyrelsen i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats, 

 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

1.4 Delegering eller ren verkställighet? 
Delegationsordningen är en förteckning över delegerad beslutanderätt i enlighet med 
kommunallagens regler. Delegationsordningen ska med andra ord endast innehålla beslut i 
kommunallagens mening och inte beslut som utgör s.k. ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och beslut som utgör ren verkställighet är ibland svår att 
fastställa. 

 
Med beslut i kommunallagens mening kännetecknas att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt 
kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom 
förvaltningsbesvär. Bedömningen kan dock inte endast göras utifrån överklagbarheten 
eftersom t.ex. yttranden normalt sett inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga 
bedömningar och därmed förutsätter delegering för att kunna överföras från nämnd till annan. 

 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Det kan t.ex. röra sig om rent förberedande åtgärder eller frågor som är reglerade i lag eller 
avtal. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt 
ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren 
verkställighet, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig 
personaladministration. 

 
Beslut av rent verkställande art betraktas inte som beslut i kommunallagens mening och kan 
inte överklagas. De ska därför inte heller upptas i delegationsordningen. Även om den 
enskilde inte kan överklaga ett sådant beslut genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att få beslutet granskat, nämligen 
genom rättslig prövning vid allmän domstol, genom en anmälan till JO eller genom 
påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

 
 

1.5 Delegering av rätt att överklaga 
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol och beslut att begära inhibition går 
att delegera förutsatt att det överklagade beslutet i sig får delegeras. Till exempel får inte 



delegeringen i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda omfatta ärenden av 
principiell betydelse eller annars av större vikt (6 kap. 38 § KL). 

 
1.6 Vem kan kommunstyrelsen delegera till? (6 kap. 37 § KL, 9 kap. 37 § KL) 
Kommunstyrelsen kan lämna delegeringsuppdrag till: 

 
- presidiet, 
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, 
- en anställd hos kommunen, 
- en anställd i annan kommun inom ramen för avtalssamverkan. 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till: 
 

- flera anställda i grupp, 
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, 
- anställd i kommunalt företag. 

 
1.7  Delegering av beslutanderätt i brådskande ärenden där 

kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas (6 kap. 39 § KL) 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i 
styrelsen att besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan 
avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som absolut måste avgöras omgående. Vilka 
beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. 
Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas till kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av kommunstyrelsen. 

 
1.8 Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap. 40 § KL) 
Kommunstyrelsen ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
delegationsuppdrag ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslut som inte ska anmälas och som 
får överklagas genom s.k. laglighetsprövning ska protokollföras särskilt. 

 
Brådskande beslut fattade av ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett måste alltid 
återrapporteras till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
Syftet med anmälan av delegeringsbeslut är flera. Kommunstyrelsens informations- och 
kontrollansvar tillgodoses och dessutom kan anmälan utgöra en avgörande faktor för att 
beslutet ska vinna laga kraft. 

 
För beslut som kan överklagas med s.k. laglighetsprövning enligt kommunallagen är anmälan 
en förutsättning för att besvärstiden ska börja löpa och för att beslutet ska vinna laga kraft. 
Besvärstiden börjar löpa tre veckor från den dag som protokollet från det sammanträde vid 
vilket beslutet anmäldes till kommunstyrelsen anslås på kommunens anslagstavla. När 
besvärstiden löpt ut och beslutet inte längre kan överklagas vinner det laga kraft. 



Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär vinner laga kraft ändå, nämligen när tre 
veckor har passerat sedan dess att den beslutet angår, har tagit del av beslutet. Det är dock 
viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt kommunallagen gäller även i dessa 
fall. 

 
1.9 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 
kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 

 
 

2 Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ska nedanstående bestämmelser gälla. 

 
2.1 Ordförandes beslut i brådskande ärenden 
Med stöd av 6 kap. 39 § KL uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall 
för ordföranden, i första hand till förste vice ordförande och vid förfall för förste vice 
ordförande till andre vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 
2.2 Ärenden av principiell betydelse 
Delegat ska överlämna ärende till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

 
2.3 Beslut endast inom ramen för budget 
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets driftbudgetram 
eller inom ramen för kostnadsram för visst projekt. Tvingande lagstiftning är dock 
överordnad. 

 
2.4 Jäv 
Delegat som är jävig i ett ärende får inte delta i handläggningen eller närvara vid 
beslutsfattandet. Delegat som misstänker att denne är jävig ska omedelbart anmäla jäv 
och överlämna ärendet till närmaste chef. Delegaten ska i sådana fall anses 
frånvarande och ersättare får träda in i dennes ställe, se punkt x. 



2.5 Ersättare vid förfall för kommunstyrelsens ordförande 
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordförande och vid 
förfall för både ordförande och förste vice ordförande inträder andre vice ordförande, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.6 Ersättare vid förfall för övriga delegater 
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/tillförordnad som delegat om sådan 
har utsetts och om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 
Om det inte finns någon utsedd vikarie/ tillförordnad och beslut inte utan större 
nackdelar kan avvaktas till delegatens återkomst inträder närmast överordnad chef, 
om inget annat anges under respektive delegationspunkt. 

 
2.7 Ingå avtal 
Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat anges. 

 
Beslut som fattas av kommunstyrelsen, det vill säga där delegation saknas, ska undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande 
och kontrasigneras av ekonomichef eller kommundirektör i enlighet med styrdokumentet 
”Undertecknande av värdehandlingar”. 

 
2.8 Anmälan av delegationsbeslut 
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 

 
När en delegat har fattat beslut med stöd av delegationsordningen ska delegaten genast anmäla 
detta enligt förvaltningens interna rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. 

 
Anmälan av delegationsbeslut ska innehålla en beslutsbeskrivning, beslutsdatum, hänvisning 
till aktuell beslutspunkt i delegationsordningen samt namn och titel på delegat. 

 
Anmälan av delegationsbeslut om anställning administreras centralt i kommunen. 
Förvaltningen sammanställer månatligen samtliga anställningar över 3 månader. Av 
sammanställningen ska det framgå vilken befattning som anställts, datum för anställningen, 
sysselsättningsgrad samt arbetstid. 

 
Anmälningarna av delegationsbeslut sammanställs och redovisas för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar därefter om godkännande av redovisningen, vilket protokollförs i 
en särskild paragraf. 



 

3 Förkortningar över lagar, förordningar och 
delegater 

3.1 Lagar och förordningar 
 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
FL Förvaltningslag (2017:725) 
FOSO 
FoV 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
Förordning (2011:110) om vuxenutbildning 

GDPR 
 
 
 
 
 
GyF 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), kallas ofta för GDPR (General Data 
Protection Regulation) 
Gymnasieförordning (2010:2039) 

HVF Hemvärnsförordning (1997:146) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LKP 
LSS 

Lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

MB 
OSL 

Miljöbalk (1998:808) 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan och bygglag (2010:900) 
SFO 
SL 

Skolförordning (2011:185) 
Skollag (2010:800) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
TRF 
TF 
VägL 

Trafikförordning (1998:1276) 
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
Väglag (1971:948) 

 
3.2 Delegater 

 
EC Enhetschef 
EKCH Ekonomichef 
FC Funktionschef 
FC adm Administrativ chef 
KD Kommundirektör 
KSO Kommunstyrelsens ordförande 
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
PC Personalchef 
SAS Socialt ansvarig samordnare 
SC Sektorchef 
VC Verksamhetschef 



 
Del.nummer 

 
Delegationsbeslut 

 
Delegat 

 
Lagrum 

 
Villkor 

 
Kommentar 

     

A SEKTORSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 
         

A 1 Tjänstepersonsorganisation 
         

 
A 1.1 Organisatoriska förändringar på sektorsövergripande 

nivå 

 
KD 

 Dock ej organisationsförändringar som faller inom 
KL 5:1 eller 6:38. 

 
Samråd med KSP 

     

 
A 1.2 

 
Organisatoriska förändringar inom en sektor 

 
SC 

        

A 2 Allmänna handlingar 
         

 
 
A 2.1 

 
Beslut att inte lämna ut handlingar samt uppställande 
av förbehåll 

 
 
KD, SC, VC, FC, Kommunjurist 

 
 
TF, OSL kap. 5-6 

  
Observera att den enskilde har rätt att få ett beslut 
med överklagandehänvisning. Prövningen av en 
begäran om utlämnande ska ske skyndsamt. 

     

 
A 2.2 

 
Beslut att omhänderta arkiv mot arkivbildarens vilja 

 
Kommunarkivarie 

        

 
A 2.3 

 
Beslut om gallring av till arkivmyndigheten 
överlämnade handlingar 

 
Kommunarkivarie 

        

 
 

A 2.4 

 
Beslut om överlämnande av allmäna handlingar till 
enskilda för förvar i samband med att kommunala 
verksamheter övergår till enskilt rättssubjekt 

 
 

Kommunarkivarie 

        

A 3 Dataskyddsförordningen (GDPR)          

 
 
A 3.1 

 
Beslut med anledning av den registrerades begäran att 
utöva sina rättigheter enligt artiklarna 12.5 och 15-21 
i GDPR 

 
 
FC adm 

 
 
GDPR artiklarna 12.5 och 15-21 

       

 
A 3.2 

 
Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

 
SC, VC, FC, EC 

 
GDPR artikel 28 

 
Den chef som ingått huvudavtalet 

      

 
A 3.3 Utse och entlediga dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen 

 
SC sf 

 
GDPR artikel 37 

       

 
A 4 

 
Allmänna ärenden och rättsfrågor 

         

A 4.1 Beslut om att inleda rättegång eller förrättning KD 
  

Avser civilrättsliga processer 
     

 
A 4.2 Överklagan av delegationsbeslut som ändrats av 

domstol 

 
SC 

  
Om tvistebeloppet understiger 3 pbb 

      

 
A 4.3 

 
Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
45 § FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.4 

 
Ändring av beslut som fattats med stöd av delegation 

 
Delegat i ursprungsärendet 

 
37-39 §§ FL 

 
Efter samråd med överordnad chef 

      

 
A 4.5 

 
Yttrande över överklagat delegationsbeslut 

 
Delegat i ursprungsärendet 

  
Efter samråd med överordnad chef Yttrande över överklagat beslut som nämnden fattat i 

sin helhet kan inte delegeras. (6:38 KL) 

     

 
A 4.6 

 
Avvisande av enskilds ombud eller biträde 

 
SC 

 
14 § FL 

       



A 4.7 Yttrande angående antagande av hemvärnsman Administrativ assistent IFO 5 § HVF 
       

 
A 4.8 

 
Överklagan av beslut om folkbokföring 

 
VC IFO-FH 

 
40 § Folkbokföringslagen 

       

 

A 4.9 
Svar på remisser från andra myndigheter rörande 
miljö-, natur- och havsfrågor som inte är av principiell 
betydelse 

 

VC Strategi Samordning 

        

 
A 4.10 

 
Tillstånd att använda kommunens vapen och logotyp 

 
SC sf 

        

 
 

A 4.11 

 

Beslut om att lämna remissyttrande vid remisser av 
mindre vikt för kommunen samt beslut att avstå från 
att lämna yttrande i dessa fall. 

 
 

KD 

  
 

Efter samråd med KSP 

      

 

A 4.12 
Besluta att inte tillgänglighetsanpassa digital offentlig 
service om det är oskäligt betungande att fullgöra 
tillgänglighetskraven 

 

Kommunikationschef 
Lag (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig 
service 

       

 
A 5 

 
Personal 

         

 
A 5.1 

 
Tecknande av lokalt kollektivavtal 

 
PC 

        

 
A 6 Anställning och villkor inkl. lön i samband 

därmed 

         

 
A 6.1 

 
Tillfälligt förordnande av kommundirektör 

 
KSO 

  
max 60 dagar 

      

 
A 6.2 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av sektorchef, 
ekonomichef och personalchef 

 
KD 

  
Efter samråd med KSP 

      

 
 
A 6.3 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av 
verksamhetschef/funktionschef 

 
 
SC 

  
 
Efter samråd med KD 

      

 
A 6.4 

 
Anställning och tillfälligt förordnande av enhetschef 

 
VC, FC 

  
Efter samråd med SC 

      

 
A 6.5 

 
Anställning av övrig personal inom ansvarsomådet KD, SC, VC, FC, EC, bitr EC, Rektor, 

bitr Rektor 

        

A 6.6 Lönesättning utöver fastställda kriterier PC 
        

 
A 7 

 
Uppsägning, avskedande, omplacering etc. 

         

 
A 7.1 

 
Uppsägning på grund av arbetsbrist eller av 
personliga skäl 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.2 

 
Avskedande eller disciplinåtgärd 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 7.3 

 
Omplacering av personal mellan sektorerna 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     



 
A 7.4 

 
Träffa överenskommelse om avslut av anställning 

 
KD, SC 

   
Efter samråd med personalchef 

     

 
A 8 Bevilja ledighet utöver det som anges i 

lagar, avtal eller riktlinjer 
         

 
A 8.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 8.2 

 
Sektorchef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 

A 8.3 

 
Verksamhetschef/funktionschef och direkt underställd 
personal 

 

SC 

        

 
A 8.4 

 
Enhetschef och direkt underställd personal 

 
VC, FC 

        

 
A 8.5 

 
Övrig personal 

 
EC 

        

A 9 Förbud mot bisyssla 
         

 
A 9.1 

 
Kommundirektör 

 
KSO 

        

 
A 9.2 

 
Sektorschef, personalchef och ekonomichef 

 
KD 

        

 
A 9.3 

 
Personal inom respektive sektor 

 
SC 

   
Samråd kan om så behövs ske med personalchefen. 

     

A 10 Upphandling          

 
 

A 10.1 

 
Gällande avtal för fler än en verksamhet: Beslut om 
att inleda och teckna avtal vid annonserad 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader 
Beslutet omfattar belopp om över 25 tkr 

 
 

Upphandlingschef 

        

 
 
 
A 10.2 

 

Gällande avtal för en verksamhet: Beslut om att 
inleda och teckna avtal vid annonserad upphandling 
av varor, tjänster och entreprenader. Beslutet 
omfattar belopp över 25 tkr 

 
 
 
VC, FC för budgeterade ramar. 

        

 
 
A 10.3 

 
Gällande direktupphandlingar: Beslut om inleda och 
teckna avtal vid direktupphandling för belopp över 25 
tkr 

 
 
EC, VC för budgeterade ramar 

   
 
Direktupphandling över 100 tkr har 
dokumentationsplikt enligt lag 

     

 
A 10.4 

 
Beslut om att tilldela och avbryta upphandling vid 
annonserat förfarande 

 
Upphandlare 

        

 

A 10.5 

 
Beslut om att deltaga med annan juridisk person vid 
upphandling enligt riktlinje för upphandling och inköp 

 

Upphandlingschef 

        

A 11 Försäkringar och skadestånd          



 
 
A 11.1 

 
Föra kommunens talan i ersättningsfrågor inom de 
beloppsgränser som täcks av kommunens 
försäkringar 

 
 
SC Sf 

        

 
A 11.2 

 
Skadeståndsersättning och annan ersättning 

 
SC 

  
Upp till tre prisbasbelopp. För VA-Gata gäller 
dock upp till två prisbasbelopp. 

      

A 12 Upplåning, placering, avskrivning och 
försäljning 

         

 
A 12.1 

 
Upplåning inom KF:s beslutade upplåningsvolymer 

 
EKCH 

        

 
A 12.2 

 
Upplåning av medel till bolag/stiftelser inom 
kommunkoncernen 

 
EKCH 

  
Inom i budget beslutad volym 

      

 
A 12.3 

 
Placering av kommunens likvida medel 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.4 

 
Derivatinstrument - termins- options- och 
swapaffärer. 

 
EKCH 

  
Utifrån Finanspolicy 

      

 
A 12.5 Placering av donationsmedel för Stiftelsen Syskonen 

Parkers minnesfond 

 
EKCH 

  
Utifrån placeringsriktlinjer 

      

 
A 12.6 

 
Avskrivning av fordran under 100 tkr. 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.7 

 
Försäljning av begagnat gods - max 500 tkr 

 
EKCH, EC Ekonomi 

        

 
A 12.8 

 
Försäljning av begagnat gods - max 2 tkr 

 
EC 

        

A 13  
Hyresavtal 

         

 
A 13.1 Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 

samt godkännande av avtalsparts upplåtelse i andra 
hand av avtalen i max fyra år. 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per avtal. 

      

 
A 13.2 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
för exploateringsfastighet i max fyra år 

 

EKCH 

  

Upp till 10 pbb per år per avtal. 

      

 
A 13.3 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) 
med löpande uppsägningstid på max 12 månader. 

 
 
EKCH 

        

 
A 13. 4 

 
Ingå, ändra och upphäva hyresavtal (fast egendom) för 
enskilda bostäder med en uppsägningstid om max tre 
månader samt att hyra ut de samma i andra hand. 

 
VC IFO 
VC KoU 

  
Upp till 5pbb per år och avtal 

      

 
A 13.5 

 
Samtycke till ombyggnation i av kommunen uthyrd 
lokal eller fastighet. 

 
EK CH 
SC sf 

        

 
A 14 

 
Övrigt 

         

A 14.1 Beslut att utse beslutsattestanter SC 
        

 
A 14.2 Beslut om att en anställd ska ha rätt att använda betal- 

och kreditkort i tjänsten 

 
EKCH 

        



 
A 14.3 Beslut om avstängning från service som kund ej 

betalar för 

 
VC 

   
Inom sektor samhällsbyggnad 

     

 
 
A 14.4 

Utarbeta riktlinjer för god produktion- och 
hygienpraxis samt upprätta, övervaka och tillämpa 
HAACCP-principer för livsmedelssäkerhet enligt EG- 
förordningen om hygien 

 
 
VC Måltid 
FC Service 

 
 
EG-förordning 852/04 

  
 
Varje kök har ett eget egenkontroll-program 

     

 
 
A 14.5 

 
Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot 
eldning utomhus samt liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

 
 
SC sf 

 
 
FOSO 2:7 

       

 
 
A 14.6 

 
 
Vara ombud vid entreprenader enligt AB*, ABT** 
och ABK 
 

 
 
Samordnare för projektledare för 
fastighet, verksamhetschef för 
infrastruktur 
 

   
*Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings 
och installationsentreprenader  
 
**Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 
avseende byggnads-, anläggnings- och 
installationsarbeten  
 
***Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom 
arkitekt och ingenjörsverksamhet 
 

     

A 15 Säkerhet 
         

 
A 15.1 

 
Yttrande enligt kamerabevakningslagen 

 
Risk- och säkerhetssamordnare Kamerabevakningslagen 

(2018:1200) 

       

 
A 15.2 

 
Ingå säkerhetsskyddsavtal 

 
Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
A 15.3 Beslut om registerkontroll och placering i 

säkerhetsklass 

 
Säkerhetsskyddschef 

 
Säkerhetsskyddsförordningen 

       

 
B 

 
FOLKHÄLSA 

         

 
B 1 

 
Fördelning av bidrag 

         

 
B 1.1 Besluta om fördelning av bidrag från folkhälsorådets 

budget. 

 
Folkhälsosamordnare 

 
Dokumenterat samråd ska ske med 
Folkhälsorådet. 

      

 
C 

 
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

         

C 1 Arrende          

C 1.1  
Ingå arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal i max fyra 
år 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  

Se villkor för undertecknande av värdehandling 

      

C 1.2  
Ändra och upphäva arrendeavtal eller 
nyttjanderättsavtal 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Se villkor för undertecknande av värdehandling 

      

C 1.3  
Avslå förfrågan om arrende eller nyttjanderätt VC Exploatering, Mark- och 

exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 2 
Övriga avtal - vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc. 

       

C 2.1  
Ingå avtal med vägförening, vägsamfällighet 
eller samfällighetsförening i max 5 år 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 2.2 
Ändra och upphäva avtal med vägförening, 
vägsamfällighet eller samfällighetsförening 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        



C 2.3  
Tillförsäkra kommunen rätt till servitut eller 
ledningsrätt i annan tillhörig fastighet och medverka 
till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen 
rätt 

 
 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 
 
PBL, FBL, Anläggningslagen, 
Ledningsrättslagen 

 
 
Se villkor för undertecknande 
av värdehandling 

      



C 2.4  
Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt 
eller rätt till anläggning och medverka till ändring 
eller upphävande av sålunda tillkommen rätt 

 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

 

PBL, FBL, Anläggningslagen, 
Ledningsrättslagen 

 

Se villkor för undertecknande 
av värdehandling 

      

C 2.5  
 
Ansöka om lantmäteriförrättningar, vara kommunens 
ombud i lantmäteriförrättning och underteckna 
överenskommelse i anslutning därtill. 

 
 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
abonnentingenjör 

        

C 2.6  
Utse kommunens representanter i vägföreningar, 
vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar 

 
VC Exploatering 

        

C 2.7  
Avslå förfrågan om övriga avtal och medgivande - 
vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, 
servitut, ledningsrätt, fastighetsägare etc. 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 3 Plankostnadsavtal          

C 3.1 
Ingå plankostnadsavtal VC Exploatering 

        

C 4 Köp och försäljning 
         

C 4.1  
Försäljning av villatomter 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt KS fastställda priser. 

      

C 4.2  
Försäljning av bostadsrätter 

 
EKCH 

  
Se villkor för undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.3  
Köp, försäljning, byte eller reglering av fastighet 
eller del av fastighet 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Inom kostnadsramen fem prisbasbelopp. Se 
villkor för undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.4  
Köp av fastighet 

 
SC Sb 

  
Max 1,5 mnkr. Se villkor för 
undertecknande av värdehandling. 

      

C 4.5 I egenskap av fastighetsägare avge framställningar 
och yttrande angående bygglov, planärenden, 
fastighetsbildning m.m. 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 4.6  
I egenskap av fastighetsägare lämna medgivande som 
t ex tillfällig upplåtelse av mark, grannmedgivande vid 
byggnation 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 4.7  
Avslå förfrågan om köp och försäljning av mark 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        

C 5 Upplåtelse av allmän plats 
         

C 5.1  
Yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av 
offentlig plats 

Trafikhandläggare, VC Exploatering, 
Mark- och exploateringsingenjör, 
Markhandläggare 

  
Enligt ordningsstadgan. 

      

C 5.2  

Upplåta allmän plats 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

        



C 5.3  
Tillfälligt upplåta allmän plats för torghandel 

 
VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare 

  
Enligt lokala föreskrifter för torghandel 

      

C 6 
Adresser 

         

C 6.1  
Nummersättning i samband med adressändring 

VC Exploatering, Mark- och 
exploateringsingenjör, Markhandläggare, 
Mätingenjör, GIS-ingenjör 

        

C 7 
Trafik 

         

C 7.1 Beslut om undantag för färd med breda, långa och 
tunga transporter 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 13:3 

       

C 7.2 
Regleringar genom lokala trafikföreskrifter Trafikplanerare TRF 10:1 

       

C 7.3  
Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit inaktuella 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 10:1 

       

C 7.4  
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen 

 
Trafikhandläggare 

 
TRF 13:3 

       

C 7.5  
Tillfälliga regleringar genom lokala trafikföreskrifter 

 
Trafikplanerare 

 
TRF 10 kap 

       

C 7.6  
Beslut om vägvisning 

 
Trafikplanerare 

        

C 7.7  
Förordnande av parkeringsvakter 

 
Trafikplanerare 

 
LKP § 6 

       

C 7.8  
Beslut om fordonsflytt 

 
Trafikplanerare 

Lag (1982:129) och förordning 
(1982:198) om flyttning av 
fordon i vissa fall 

       

C 7.9  
Beslut om schakttillstånd i kommunal gatumark 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare 

 
VägL § 43 

       

C 7.10 Godkännande trafikanordningsplaner (TA-planer) på 
kommunala vägar/gator. 

 
Gatuspecialist, trafikplanerare 

 
TRF, VägL 

       

C 8 
Vatten och avlopp 

         

C 8.1  
Utanför VA-verksamhetsområde: Godkänna eller 
avslå ansökan om att ansluta fastighetsägare till det 
kommunala VA-nätet. 

 
 
EC Teknik 

        

C 8.2  
Utanför VA-verksamhetsområde: Ingå, ändra och 
upphäva avtal med enstaka fastighetsägare som ska 
anslutas till det kommunala VA-nätet och som 
uppfyller kraven enligt B.8.1 alternativt behandla 
enstaka fastighetsägare som att de ingår i VA- 
verksamhetsområde till dess att kommunfullmäktige 
fattat beslut om att fastigheten ska ingå i VA- 
verksamhetsområde 

 
 
 
 

EC Teknik 

        

C 8.3 Yttrande vid tillståndsprövning av industriell 
verksamhet 
avseende VA-frågor 

 

EC Teknik 

  

I enlighet med kommunens ABVA 

      

C 9 Avfall          

C 9.1 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd 
till yrkesmässig transport av avfall, farligt avfall eller 
annan hantering av avfall 

 
EC avfall 

        



C 9.2 Svar på remisser från andra myndigheter rörande 
avfallsfrågor som inte är av principiell betydelse 

 
EC avfall 

        

D SEKTOR UTBILDNING          

 
D 1 

 
Övergripande 

         

 
 
 
 
D 1.1 

 
 
 
Beslut om att anställa lärare eller förskollärare utan 
legitimation och behörighet för viss undervisning på 
längre tid än 6 månader men högst ett år. 

 
 
 
 
VC 

 
 
 
 
SL 2:19 

 
 
 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 
Detta gäller dock inte om undervisningen avser 1. 
modersmål, 2. yrkesämne i gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå eller särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå, eller 3. individuella kurser eller 
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. Lag 
(2020:446). 

     

 
D 1.2 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 

klagomål 

 
SC Utbildning 

 
SL 4:8 

       

 

D 1.3 

 
Beslut om interkommunal ersättning gällande barn 
och elever till och från annan kommun 

 

VC 

 
SL 8:17, 9:16, 10:34, 11:33, 
14:14, 16:50, 17:23, 19:43 

       

 
 
D 1.4 

Beslut om yttrande i barn- och elevärende till 
Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg 
samt till Barn- och elevombudet i ärende om anmälan 
om kränkande behandling 

 
 
SC Utbildning 

        

 
 
D 1.5 

 
 
Upprätta årlig plan för aktiva åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:8 DL 3:16, DL 3:20 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 
 
Del av förskole- /skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
 
D 1.6 

 
Skyndsamt utreda kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier och i förekommande fall 
vidtaga åtgärder. 

 
 
Rektor 

 
 
SL 6:10, DL 2:7 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

 

Del av förskole-/skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete. 

     

 
D 2 

 
Fristående verksamheter 

         

 
 
D 2.1 

 
Beslut om att fristående verksamhet fortsatt uppfyller 
skollagens krav på insikt och lämplighet vid 
förändring inom ägar- och ledningskretsen 

 
 
VC 

 
 
SL 2:5 B 

  
 
Ändring av styrelse 

     

 
 
D 2.2 

 
 
Beslut om tilläggsbelopp 

 
 
FC Stöd 

 
SL 8:23, 9:21, 10:39, 11:38, 
14:17, 16:54, 19:47, 25:13, 
25:15, SFO 14:8 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 

     

 
 
D 2.3 

 
Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor i 
Stenungsunds kommun baserat på 
kommunfullmäktiges beslut om ramtilldelning 

 
 
SC Utbildning 

 
SL 8:21, 9:19, 10:37, 11:36, 
14:15, 16:52, 17:35, 19:45, 
25:11 

  
 
Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 

     



 
 
 
D 2.4 

Tecknande av entreprenadavtal med fristående 
förskolor, fritidshem eller anna pedagogisk 
verksamhet enligt förordning (2020:115) om 
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

 
 
 
SC Utbildning 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
D 2.5 

 
Beslut om att meddela anmärkning till fristående 
verksamhet avseende mindre allvarlig överträdelse 

 
SC Utbildning 

 
SL 26:11 

       

 
 
 
 

D 2.6 

 
 
 
Beslut att avstå från att ingripa om: - överträdelsen är 
ringa - om nödvändig rättelse vidtas - det i övrigt 
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl 
mot ett ingripande 

 
 
 
 

SC Utbildning 

 
 
 
 

SL 26:12 

 

Med överträdelse avses avvikelse från de krav på 
verksamheten som följer av lagar och andra 
föreskrifter ex. engångsförseelser, om 
överträdelsen snabbt åtgärdas eller det finns 
särskilda skäl mot ett ingripande (t.ex. om 
huvudmannen själv påtalat en brist och försöker 
åtgärda den) 

      

 

D 2.7 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 
för elev vid fristående grundskola eller fristående 
grundsärskola. 

 

SC Utbildning 

 

SL 10:40, 11:39 

       

 
 
D 2.8 

 
Beslut att anordna skolskjuts för elev vid fristående 
grundskola eller fristående grundsärskola inom 
kommunen 

 
 
SC Utbildning 

 
 
SL 10:40, 11:39 

       

 
 

D 2.9 

 
Beslut om barnomsorg i fristående förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 

 
 

VC Förskola 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

  
 

Förutsätter regeringsbeslut om stängning 

     

 

D.2.10 

 
 
Beslut om att avsluta tillsyn utan åtgärd 

 

SC Utbildning 

        

 
D 3 

 
FÖRSKOLA 

         

 

D 3.1 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl 

 

VC Förskola 

 

SL 8:13, 8:17, 14:14 

       

 
 
D 3.2 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
att denna i sin förskola ska ta emot barn (påverkar 
interkommunal ersättning) 

 
 
VC Förskola 

 
 
SL 8:13 

       

 
 
D 3.3 

 
Beslut om mottagande i förskola eller fritidshem 
(barnets/elevens egna behov pga familjens situation i 
övrigt) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:5, 14:5 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

      

 
 
D 3.4 

 

Beslut om att erbjuda förskola, fritidshem på grund 
av särskilda skäl (fysiska, psykiska eller andra skäl) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 8:7, 14:6 

 
 
Inom respektive verksamhetsområde 

      



 
 

D 3.5 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 

Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
 
D 4 

 
GRUNDSKOLA 

         

 (Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
fritidshem) 

         

 
D 4.1 

 
Beslut om överenskommelse med annan kommun om 
mottagande av elev 

 
VC Grundskola 

 
SL 9:12, 10:24, 11:24 

       

 
 
D 4.2 

 
Beslut om mottagande av barn från en annan 
kommun på grund av särskilda skäl eller 
vårdnadshavares önskemål 

 
 
VC Grundskola 

 
SL 9:13, 10:25, 10:27, 11:25, 
11:26 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.3 

 
Beslut att bevilja eller avslå ansökan om skolskjuts 

 
VC Grundskola 

 
SL 10:32-33, 11:31-32 

       

 
D 4.4 Beslut om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden 

(grundsärskolan) 

 
Rektor 

 
SL 11:8 

       

 
 
 
D 4.5 

 
 
Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma (elev 
som måste bo utanför hemmet för sin skolgång har 
rätt till tillfredställande förhållande) 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 10:29 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.6 

 

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade 

 
 
Rektor 

 
 
SFO 9:3, 10:2 

       

 
D 4.7 Beslut om fördelning mellan årskurserna av 

undervisningstiden 

 
VC Grundskola 

 
SFO 9:4, 10:3 

       

 

D 4.8 
Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar gällande förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

 

VC Grundskola 

 
SL 9:15, 10:30, 11:29, 28:12 
punkt 6 

 

Inom respektive verksamhetsområde 

 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 

D 4.9 

 
 
 
Beslut om mottagande av barn i förskoleklass redan 
höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 

 
 
 

Rektor 

 
 
 

SL 7:11 

       

 
 
D 4.10 

 
Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut 
om att ett barn inte tillhör grundsärskolans målgrupp 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:5, 7:5b 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.11 

 
Beslut om mottagande på försök i grundskola eller 
grundsärskola under högst 6 månader. Kräver 
vårdnadshavarens medgivande. 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:8 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     



 
 
D 4.12 

 
Beslut om att elev i grundskolan ska få sin utbildning 
inom grundsärskolan (mottagande av integrerade 
elever). Kräver vårdnadshavarens medgivande 

 
 
EC Barn- och elevhälsa 

 
 
SL 7:9 

  
 
Beslutet kan ej överklagas 

     

 
 

D 4.13 

 

Besluta, om det finns särskilda skäl, att barnet börjar 
fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. 

 
 

Rektor 

 
 

SL 7:10 

  
 
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 
D 4.14 

 
Beslut om att förelägga vårdnadshavare till elev i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola om att 
fullgöra sina skyldigheter gällande skolplikt och 
fullgörande av skolgång. 

 
 
 
VC Grundskola 

 
 
 
SL 7:21-23 

       

 
D 4.15 

 
Beslut om tidigare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:14 

 Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 4.16 

 
Beslut om senare upphörande av skolplikt 

 
Rektor 

 
SL 7:13, 7:16 

 Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
D 4.17 

Beslut om att anordna särskild undervisning för elev i 
grundskolan eller grundsärskolan, på sjukhus eller 
motsvarande institution eller i hemmet eller på annan 
lämplig plats 

 
 
Rektor 

 
 
SL 24:17-19, 20-22 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
 
 
D 4.18 

 
Beslut om barnomsorg i form av kommunal förskola, 
fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt 
förordning (2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

 
 
 
Rektor 

 
14 - 15 §§ Förordning 
(2020:115) om utbildning i vissa 
skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta 

       

 
D 5 

 
Kultur och fritid 

         

D 5.1  
Bevilja bidrag till kulturförening 

EC Kultur  Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler       

 
D 5.2 

 
Bevilja arrangemangs-/förlustbidrag till offentliga 
kultur- och fritidsarrangemang 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.3 

 
Besluta om fördelning av studieförbundens bidrag 

 
EC Kultur 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.4 

 
Registrering av bidragsberättigad kulturförening 

 
EC Kultur 

        

 
D 5.5 

 
Besluta om uthyrning av lokaler i kulturhuset och på 
Stenungsund arena 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med kommunjurist 

      

 
D 5.6 

 
Bevilja bidrag till fritidsförening, handikappförening 
och pensionärsförening 

 
EC Idrott Anläggning 

  
Enligt fullmäktiges antagna bidragsregler 

      

 
D 5.7 

 
Registrering av bidragsberättigad förening (exklusive 
kulturförening) 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Enligt antagna riktlinjer 

      

 
D 5.8 

 
Beslut om förskottsutbetalning av föreningsbidrag 

 
VC Kultur och Fritid 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 5.9 

 
Frysa årskort vid särskilda skäl – dock längst under 6 
månader 

 
EC Idrott Anläggning Hamn 

  
Efter samråd med ekonomichef 

      

 
D 6 

 
GYMNASIET 

         



 
Nationellt program och 
introduktionsprogram 

         

 
 
 
D 6.1 

Beslut om tidsbegränsad 
avstängning av elev i 
gymnasieskola. 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen 
har prövat saken. 

     

 
 
D 6.2 

Beslut om elevresor enligt 
lag om kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

 
 
VC Gymnasium 

 
Lag om kommunernas skyldighet 
att svara för vissaelevresor 
(1991:1110) 

       

 
D 6.3 Beslut om 

inackorderingsbidrag för 
elever igymnasieskola. 

 
VC Gymnasium 

 
SL 15:32 

  
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
D 6.4 

Beslut om avvikelse från 
nationellt programs 
inriktning för enskild elev. 

 
Rektor 

 
SL 16:14 

       

 
 
D 6.5 

Beslut om att ta emot 
ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ (vid 
synnerliga skäl) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:11, GyF 6:2 

       

 
 
D 6.6 

Beslut om att hela 
yrkesintroduktionen för elev 
skaskolförläggas om 
huvudmannen bedömer att 
detta uppenbart bäst gynnar 
eleven. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 6:5 

       

 
 
D 6.7 

Beslut om antagning efter 
att GR:s antagningavslutats. 

 
 
Rektor 

 
 
GyF 7:13 

       

 
 
 
D 6.8 

Beslut om att 
undervisningen för elev i 
gymnasieskolapå nationellt 
program får fördelas på 
längre tid än treår om 
eleven har läst ett reducerat 
program eller om det med 
hänsyn till elevens 
förutsättningar i övrigt finns 
särskilda skäl för det. 

 
 
 
Rektor 

 
 
 
SL 16:15, GyF 9:7 

       

 
D 6.9 Beslut om att eleven ska 

hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel. 

 
VC Gymnasium 

 
SL 15:17 

       

 
 
D 6.10 

Beslut om elevs kostnad för 
enstaka inslag i 
undervisningen 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
 
D 6.11 

Beslut om annan 
omfattning än heltidsstudier 
på introduktionsprogram om 
elev begär det och det finns 
särskilda skäl 

 
 
Rektor 

 
 
SL 17:6 

       

 
D 7 Gymnasiesärskola 

         



 
 
 
D 7.1 

Beslut om tidsbegränsad 
avstängning av elev i 
gymnasiesärskola 

 
 
 
VC Gymnasium 

 
 
 
SL 5:17-20 

 Beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Endast 
information nedan – följer av lag. Rektor får utan 
delegation besluta om omedelbar avstängning enligt 17 
§ punkt 2- 4 upp till max två veckor, dock en vecka i 
taget. Detta beslut gäller till dess verksamhetschefen har 
prövat saken. 

     

 
 
D 7.2 

Beslut om 
inackorderingsbidrag för 
elever igymnasiesärskola 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 18:32 

  
 
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten 

     

 
 
D 7.3 

Beslut om att eleven ska 
hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:17 

       

 
 
D 7.4 

Beslut om elevs kostnad för 
enstaka inslag i 
undervisningen 

 
 
VC Gymnasium 

 
 
SL 15:18 

       

 
D 7.5 

Beslut om tillhörighet till 
målgruppen för 
gymnasiesärskolan 

 
EC Barn- och elevhälsa 

 
SL 18:5, 18:7 

  
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd 

     

 
D 7.6 

Beslut att bevilja eller avslå 
ansökan om skolskjuts 

 
VC Gymnasium 

 
SL 18:30-31 

       

 
D 7.7 

 

Beslut om att fördela 
utbildningen i 
gymnasiesärskolapå längre 
tid än fyra läsår 

 
Rektor 

 
SL 19:17 

 Beslut om fördelning av studietid för elever från andra 
kommuner sker efter samråd om ersättning med 
elevens hemkommun. 

     

 
 
D 8 

 
 
KOMPETENS OCH UTVECKLING 

         

  
Kommunal vuxenutbildning 

         

 
 
 
 
 
 
D 8.1 

 
Beslut om att elever vid kommunal vuxenutbildning 
erbjuds, mot en avgift som högst motsvarar 
huvudmannens anskaffningskostnader, böcker och 
andra lärverktyg – undantaget elever inom utbildningi 
svenska för invandrare som utan kostnad ska ha 
tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock 
besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna 
lärverktyg. 

 
 
 
 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
 
 
SL 20:7 

       

 
 
D 8.2 

 
Sända ansökan till annan kommun som anordnar 
utbildningen (grundläggande vuxenutbildning) 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:13 

       

 
D 8.3 

Frågor om mottagande av elev till grundläggande 
vuxenutbildning samt om att utbildningen ska 
upphöra eller elev beredas utbildning på nytt 

 
Rektor 

 
SL 20:9 och SL 20:14 

  
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 8.4 

 
 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:21 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 8.5 

 
Frågor om mottagande av elev till gymnasial 
vuxenutbildning samt om utbildningen ska upphöra 
eller elev beredas utbildning på nytt 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:22 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 8.6 

 
 
Beslut om antagning till gymnasial utbildning 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 20:23 

  
 
Kan ej överklagas 

     

 
D 8.7 

 
Antagning av elever inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning 

 
Rektor 

 
SL 20:23 

       

 
D 8.8 

 
Beslut om att nationella kurser delas upp i delkurser 

 
Rektor 

 
FoV 2:4 

       



 
 
D 8.9 

 
Klarläggande av omständigheter för skiljning, 
avstängning eller förvisning från utbildningen. Beslut 
om omedelbar verkställighet 

 
 
Rektor 

 
 
FoV 7:4 

       

 
D 8.10 

 
Beslut om vilka nationella kurser som ska ges. 

 
Rektor 

 
FoV 2:9 

       

 
D 8.11 Beslut om att ordna platser vid arbetsplatsförlagd 

utbildning APL. 

 
Rektor 

 
FoV 2:27 

       

 
 
D 8.12 

 
Beslut om mottagande av elev, i Utbildning i svenska 
för invandrare 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:33 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 9 

 
Särskild utbildning för vuxna 

         

 
D 9.1 

 
Beslut att enstaka hjälpmedel får bekostas av eleverna 

 
Rektor 

 
SL 21:6 

       

 
D 9.2 

 
Sända ansökan vidare samt yttrande om kommunen 
betalar elevs utbildning i annan kommun 

 
Rektor 

 
SL 21:7 

  
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
 
D 9.3 

 
Beslut om mottagande av elev i SärVux, antagning,att 
utbildningen ska upphöra eller bereda elev utbildning 
på nytt 

 
 
Rektor 

 
 
SL 20:9 och SL 21:7 

  
 
Kan överklagas hos Skolverkets överklagandenämnd 

     

 
D 10 

 
Övrigt 

         

 
D 10.1 

 
Sluta avtal om utbildningar inom 
Uppdragsutbildningen 

 
VC Kompetens och utveckling 

        

 
D 10.2 

 
Upprätta avtal angående interkommunal ersättning 

 
VC Kompetens o utveckling 

        



 
 
 

 
E SEKTOR SOCIALTJÄNST 

Individ och Familjeomsorg, Funktionshinder 
samt vård och Omsorg 

         

 
E 1.1 Bevilja avgiftsbefrielse för familjerådgivning och 

krismottagning 

 
Familjerådgivare 

  
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 

      

 
E 1.2 Skriva avtal med extern leverantör om utförande av 

servicetjänster inom hemtjänsten 

 
VC IFO 

 
SoL 2:5 

       

 
E 1.3 

 

Ansvara för utredning och beslut vid missförhållanden 
eller påtaglig risk för missförhållande, Lex Sarah 

 
SAS 

 
SoL 14:6, LSS 24e 

       

 
 
E 1.4 

 

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, Lex Sarah 

 
 
SC Socialtjänst 

 
 
SoL 14:7, LSS 24f 

       

 
E 1.5 

 

Yttrande till tillsynsmyndighet i ärende avseende 
enskild verksamhet 

 
SC Socialtjänst 

        

 
E 1.6 

 

Ansöka om statsbidrag som Socialstyrelsen 
administrerar 

 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.7 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om händelser som har medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig vårdskada, Lex Maria 

 
 
MAS 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:5 

       

 
E 1.8 

 

Anmälan till smittskyddsläkare 

 
MAS, VC IFO 

 
Smittskyddslag (2004:168) 6:12 

       

 
E 1.9 

 

Fullgöra uppgiftsskyldighet till smittskyddsläkare 

 
MAS, VC IFO 

 
Smittskyddslag (2004:168) 6:9 

 
Endast när smittskyddsläkaren har begärt det i 
samband med utredning. 

      

 
 
E 1.10 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som kan 
utgöra en fara för patientsäkerheten. 

 
 
VC Hälso- och sjukvård 

 
 
Patientsäkerhetslagen 3:7 

       

 
 
 
 
 
E 1.11 

 
 
 

Överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning till kommuner för mottagande av 
asylsökande och insatser för skyddsbehövande, vissa 
utlänningar och ensamkommande barn. 

 
 
 
 
 
SC Socialtjänst, VC IFO 

 
 
Förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. 
Förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar, 
ersättningsförordningen 

       

 
 
E 1.12 

 

Årlig uppdatering och fördelning av delposter inom 
riksnormen. 

 
 
SC Socialtjänst 

        

 
 
E 1.13 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om gynnande biståndsbeslut som ej verkställts inom 3 
månader 

 
Utvecklingsledare, Verksamhetsutvecklare 

 
 
16 kap 6f § SoL 

       

 
 
E 1.14 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
om att gynnande biståndsbeslut nu har verkställts 

 
 
Utvecklingsledare, Verksamhetsutvecklare 

 
 
16 kap 6f § SoL 

       

F KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE          



F 1 Rättegång och yttranden          

 
F 1.1 

Föra kommunens talan eller ge ombud fullmakt attföra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. 

 
KSO 

 
KL 6:5 

       

F 2 Brådskande ärenden   F 2 Brådskande ärenden      

 
F 2.2 

 
Besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. 

 
KSO 

 
KL 6:39 

       

 
G 

 
ALLMÄNNA UTSKOTTET OCH 
VÄLFÄRDSUTSKOTTET 

         

 

G 1.1 

 
Utse vinnare av miljöpris 

 
Allmänna utskottet 

        

 

G 1.2 

 
Utse vinnare av kulturstipendium 

 
Välfärdsutskottet 

        

 

G 1.3 

 
Utse vinnare av årets förening 

 
Välfärdsutskottet 

        

 

G 1.4 

 
Föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför 
kommunen 

 
Välfärdsutskottet 

        

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-02-22

  
 
 
 
 
§ 18 Dnr: KS 2021/851 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 – Möjligheten att HBTQ-
certifiera verksamheter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2022–2024 fick förvaltningen i uppdrag att se över olika möjligheter för att 
HBTQ-certifiera fler verksamheter.  
 
En HBTQI-certifiering är en form av personalutbildning primärt riktad mot verksamheter som 
har direktkontakt med allmänheten. I dagsläget är ingen verksamhet certifierad, men barn- 
och elevhälsan har tidigare varit certifierad. Certifieringen syftar till en förbättrad arbetsmiljö 
och ett kompetent bemötande mot allmänheten genom ökad kunskap och normkritik. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att allmänna utskottet ska besluta enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att allmänna utskottet har 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/851
2021-09-20

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på uppdrag i strategisk plan 2022 – möjligheten att HBTQ-
certifiera verksamheter 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I strategisk plan 2022–2024 fick förvaltningen i uppdrag att se över olika möjligheter för att 
HBTQ-certifiera fler verksamheter.  
 
En HBTQI-certifiering är en form av personalutbildning primärt riktad mot verksamheter som 
har direktkontakt med allmänheten. I dagsläget är ingen verksamhet certifierad, men barn- 
och elevhälsan har tidigare varit certifierad. Certifieringen syftar till en förbättrad arbetsmiljö 
och ett kompetent bemötande mot allmänheten genom ökad kunskap och normkritik. 
 
Förvaltningen arbetar idag på olika sätt med diskrimineringsfrågor, där HBTQI-perspektivet 
ingår. Arbete sker genom rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet, exempelvis i arbetet mot 
kränkande särbehandling eller i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Frågan berörs också 
genom personalutbildning där både HBTQI och diskrimineringsfrågor förekommer i 
begränsad utsträckning. Sammantaget saknas det ett samlat arbetssätt och gemensam strategi 
för förvaltningens arbete med HBTQI och diskrimineringsfrågor som kan leda till 
ineffektivitet. 
 
En HBTQI-certifiering är ett relativt kostsamt åtagande som kommer en begränsad del av 
kommunens verksamheter till del. 
 
Beskrivning av ärendet 
I strategisk plan 2022–2024 fick förvaltningen i uppdrag att se över olika möjligheter för att 
fler verksamheter ska HBTQ-certifieras.  
 
HBTQI och certifiering 
HBTQ är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner 
och personer som identifierar sig som queer. Numera används även ofta förkortningen HBTQI 
som även inkluderar personer som identifierar sig som intersexperson.  
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2021-09-20

Homosexualitet och bisexualitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om 
könsidentitet och queer kan beröra både och. Intersexualitet eller intersex handlar om 
kroppens funktioner kopplat till en normsyn på könskategorier.  HBTQI-perspektivet återfinns 
i två av de sju diskrimineringsgrunderna. 
 
Det finns en uppsjö av utbildningar inom HBTQI och diskrimineringsområdet där certifiering 
och diplomering är exempel på benämningar som används för att beskriva olika utbildningar. 
Gemensamt är att det idag saknas gemensam standard och definition över vad en certifiering 
eller diplomering ska innehålla och vem som får utföra denna typ av utbildning. 
 
Ett HBTQI-certifikat är en form av utbildning i form av en certifiering med mål om en 
förbättrad arbetsmiljö och ett kompetent bemötande genom att öka kunskapen bland 
personalen om kön, sexualitet och normer, HBTQI-personers livsvillkor och diskriminering. 
Personalen ges verktyg för att påbörja ett förändringsarbete i verksamheten och deltar i 
framtagandet av en verksamhetsanalys och formulering av mål och insatser. Certifieringen 
syftar också till att skicka en signal till omvärlden att verksamheten arbetar strategiskt för att 
synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor 
behandlas ojämlikt. 
 
En certifiering riktar in sig på specifika verksamheter där all personal inom verksamheten, 
exempelvis en förskola eller barn- och elevhälsa, förväntas delta för att verksamheten ska bli 
certifierade. Utbildningens upplägg varierar mellan utbildningsanordnare men består av 
ungefär 5 utbildningstillfällen under 5 månader och föregås ofta av en planering med 
verksamhetens ledningsgrupp. Vissa utförare har krav på en uppföljning mot en viss kostnad 
efter ett antal år för att behålla certifieringen.  
 
För närvarande är ingen verksamhet inom Stenungsunds kommun HBTQI-certifierad. 
Tidigare har dock barn- och elevhälsan varit certifierad av Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) men då det gått 
mer än tre år sedan senaste certifieringen genomgicks, den tid denna certifiering är giltig, 
behöver den förnyas för att verksamheten ska bedömas som HBTQI-certifierad. 
 
Kommunens arbete idag 
Både HBTQI- och diskrimineringsperspektivet förekommer på olika sätt inom kommunens 
arbete idag. Kommunens löpande arbete kan lite förenklat delas upp i två olika delar. Den ena 
delen handlar om processer och arbetssätt i det löpande arbetet och styrs främst av olika typer 
av styrande dokument som riktlinjer och policys eller lagstiftning som exempelvis 
diskrimineringslagen. Arbetet kan exempelvis handla om det kommunövergripande arbetet 
mot kränkande särbehandling som bland annat inbegriper information till medarbetare, 
samverkan med skyddsombud och fackföreningar, chefers kontinuerlig kartläggning av 
arbetsförhållanden och upparbetade rutiner för att anmäla, utreda, hantera och följa upp 
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incidenter. Utöver detta berör det systematiska arbetsmiljöarbetet och den partsgemensamma 
arbetsmiljöutbildningen även kränkande särbehandling där HBTQI- och 
diskrimineringsperspektivet till viss del ingår. Ett annat exempel är att samtliga skolformer 
har delar av sina läroplaner som är kopplade till normer och värderingar som är en del av ett 
förebyggande arbete mot diskriminering. I det löpande arbetet hanteras ingen av 
diskrimineringsgrunderna separat varken i styrdokument eller uppföljning av olika 
anledningar. 
 
Den andra delen av kommunens arbete handlar om att ge chefer och personal rätt kompetens 
för att kunna arbeta på ett effektivt sätt mot diskriminering, en del av det en HBTQI-
certifiering avser. Har medarbetarna en större kunskap och förståelse kring frågan kan även de 
interna rutinerna stärkas och arbetsmiljön och bemötandet gentemot allmänheten förbättras. 
Förutom viss beröring på den obligatoriska chefsutbildningen finns det inget 
kommunövergripande arbete med kompetensutveckling eller fortbildning inom 
diskrimineringsområdet. Detta ansvarar verksamheterna själva för. Utöver detta sker det 
sporadiska insatser i form av olika utbildningsinsatser. Exempelvis genomfördes en utbildning 
av RFSL i mars 2020 om normkritik och HBTQI-personers livssituation, där ett 50-tal 
intresserade medarbetare från olika sektorer medverkade under en halvdag. 
 
Sammantaget genomförs ett kontinuerligt arbete med diskrimineringsfrågor där HBTQI-
perspektivet ingår. Dock saknas det ett samlat arbetssätt och gemensam strategi för 
förvaltningens arbete, som kan leda till ineffektivitet då ansvaret flyttas ut till verksamheterna 
som måste uppfinna hjulet på nytt. Detta gäller även kompetensutvecklingen på området. 
 
Ett bredare perspektiv?  
Förvaltningen bedömer det viktigt att det finns en bred kompetens och god förståelse för både 
HBTQI och andra diskrimineringsgrunder inom hela kommunens organisation. Detta gäller 
såväl i frågor som bemötande men också i förståelse i stort för olika gruppers behov, 
livssituation och de problem olika grupper möter i samhället. Denna kompetens är viktig för 
såväl gott bemötande gentemot medborgarna, en god och inkluderande arbetsmiljö i 
kommunen samt en god styrning av de olika verksamheterna där olika gruppers behov tas i 
beaktande. 
 
Förvaltningens bedömning är att flertalet verksamheter skulle kunna vara aktuella för HBTQI-
certifiering. Dock bedömer förvaltningen att det vore gynnsamt att bredda arbetet till fler 
diskrimineringsgrunder än bara frågor kopplade till HBTQI. Kompetensutveckling och 
fortbildning inom HBTQI och diskrimineringsområdet är också ett område som är viktigt för 
hela kommunen. Därför vore det gynnsamt med ett helhetsperspektiv präglat av långsiktighet 
och kontinuitet på snarare än riktade punktinsatser för en begränsad del av kommunen. En 
HBTQI-certifiering tar heller inte med chefsperspektivet vilket kan försvåra ett 
förändringsarbete, då chefer är en nyckel i förändringsarbetet vilket är värt att ha i beaktning.   
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Olika handlingsalternativ 
Förvaltningen har identifierat olika handlingsalternativ som presenteras nedan.  
 
HBTQI-certifiering/diplomering 
En HBTQI-certifiering är ett relativt stort och kostsamt åtagande och kan riktas mot en rad 
olika verksamheter inom kommunen. För att förvaltningen ska kunna genomföra en 
upphandling av HBTQI-certifiering behövs en prioritetsordning om vilka typer av 
verksamheter som bör genomgå en certifiering samt en budgetram. Detta arbete kan även 
riktas mot fler diskrimineringsgrunder och behöver inte nödvändigtvis vara en certifiering. 
 
Löpande arbete och systematisk kartläggning och handlingsplan 
Förvaltningen arbetar löpande md både HBTQI- och diskrimineringsfrågor i det dagliga 
arbetet i allt från rutiner och arbetssätt till kompetensutveckling. Ett mer systematiskt och 
förvaltningsövergripande arbetssätt skulle kräva någon typ av kartläggning utifrån vilken en 
plan upprättas för det fortsatta arbetet. Förvaltningens bedömning är att det skulle behövas 
extern hjälp för att göra ett sådant arbete. Det finns sannolikt olika tillvägagångssätt. Ett 
exempel kan hämtas från Energimyndigheten som lät genomföra en utbildning och samtidigt 
en genomlysning av organisationen för ett femtiotal av sina chefer. Utifrån utbildningen och 
kartläggningen togs en handlingsplan fram tillsammans med utbildningssamordnaren. 
Bedömningen är att finansiering inte kan ske inom ram. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för olika former av certifiering eller diplomering inom området skiljer sig mycket 
åt och varierar beroende på antal personer, gruppstorlek, typ av verksamhet, utförare och 
utbildningens omfattning och innehåll. Exempelvis kostar en HBTQI-certifiering med RFSL 
för 15 respektive 25 personer 75 tkr respektive 125 tkr. En förenklad kostnadsanalys ger 
bilden att certifiera all förskolepersonal lågt räknat skulle kosta cirka 1,25 mnkr (1093 barn 
med en lärartäthet på 4,9 årsarbetare ger 223 förskolelärare vilket resulterar i ett behov av 
minst 9 utbildningar á 125 tkr, beräknat på 2019 års personalinformation). Är verksamheterna 
mindre än 25 personer ökar kostnaden per utbildningstillfälle. 
 
Samtliga kostnader är exklusive kostnaden för arbetstidsbortfall för utbildningstillfällena samt 
planeringstid. 
 
Varken HBTQI-certifiering eller jämställdhetsdiplomering kan finansieras inom nuvarande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Skyddet mot diskriminering är en av barnkonventionens grundprinciper. Ett förstärkt arbete 
mot diskriminering och för ökad förståelse och inkludering för olika grupper förväntas ge 
positiva effekter för barns rätt till likabehandling.  
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 16 om fredliga och inkluderande 
samhällen 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Svar på återremiss - Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Tidigare policy 
som antogs den 17 december 2012 upphävs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och är snart 10 år gammalt. Demokratiberedningen inkom den 28 
mars 2019 med en uppdragsbegäran till kommunfullmäktige om att revidera policyn. 
Demokratiberedningen har färdigställt dokumentet och förvaltningen har bedömt innehållet 
utifrån ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. 
 
Policyn innehåller sex mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Målen berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning, 
deltagandet i det politiska samt offentliga livet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2022 att återremittera ärendet för att belysa de 
ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av att funktionshinderrådet enligt policyn ska vara 
remissinstans för planer och program. 
 
Beskrivning av ärendet 
Svar på återremiss 
Mål 5 i policyn beskriver att Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans 
för planer och program. Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2022 § 29 att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att belysa konsekvenserna av detta utifrån de 
ekonomiska och tidsmässiga aspekterna.  
 
Tidsaspekten för när kommunens planer och program är ute på samråd och granskning 
påverkas inte av att rådet anges som remissinstans. Detta beror på att rådet behandlas som en 
remissinstans på samma sätt som exempelvis berörda sakägare och andra myndigheter i de 
ordinarie planprocesserna. Remissvaret är endast vägledande i det fortsatta planarbetet och 
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rådet får samma förutsättningar samt tidsgräns som övriga remissinstanser att svara. Att rådet 
fungerar som remissinstans leder därför inte heller till en ökad ekonomisk kostnad.  
 
En övergripande konsekvens för kommunen är att arbetsbelastningen och kostnaden för rådets 
arvoden kan öka när de väljer att svara på remisserna.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn med funktionsnedsättningar samt barn med en person i dess närhet som 
har en funktionsnedsättning.  Policyn bedöms främja barns uppväxt såväl i hemmet som i 
skola och det offentliga rummet.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning, mål 5 om 
jämställdhet samt mål 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-27 
Kommunstyrelsen 2022-01-10 § 29 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2021 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2012-12-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
Pensionärsrådet  
Folkhälsorådet 
mia.skytt@stenungsund.se 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 29 Dnr: KS 2019/297 
 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 
 
Beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen, med motiveringen att de ekonomiska och 
tidsmässiga aspekterna av funktionshinderrådet som remissinstans för planer och program 
behöver belysas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och är snart 10 år gammalt. Demokratiberedningen inkom den 28 
mars 2019 med en uppdragsbegäran till kommunfullmäktige om att revidera policyn. 
Demokratiberedningen har färdigställt dokumentet och förvaltningen har bedömt innehållet 
utifrån ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. 
 
Policyn innehåller sex mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Målen berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning, 
deltagandet i det politiska samt offentliga livet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2021 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2012-12-17 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD) föreslår att ärendet återremitteras till 
förvaltningen, med motiveringen att de ekonomiska och tidsmässiga aspekterna av 
funktionshinderrådet som remissinstans för planer och program behöver belysas. 
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Nedzad Deumics (KD) och Jakob Hallmans (KD) 
förslag om återremiss. 
 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

Beslutsgång  
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat att återemittera ärendet till förvaltningen, med motivering enligt 
Nedzad Deumic (KD) och Jakob Hallman (KD).   
 
Beslut skickas till 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
Pensionärsrådet  
Folkhälsorådet 
mia.skytt@stenungsund.se 
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Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Tidigare policy 
som antogs den 17 december 2012 upphävs.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrdokumentet Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet antogs av 
kommunfullmäktige 2012 och är snart 10 år gammalt. Demokratiberedningen inkom den 28 
mars 2019 med en uppdragsbegäran till kommunfullmäktige om att revidera policyn. 
Demokratiberedningen har färdigställt dokumentet och förvaltningen har bedömt innehållet 
utifrån ett juridiskt samt ekonomiskt perspektiv. 
 
Policyn innehåller sex mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Målen berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning, 
deltagandet i det politiska samt offentliga livet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2012 nuvarande Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet som framställdes av beredningen Vuxna och äldre. Demokratiberedningen har 
begärt att få revidera dokumentet vilket kommunfullmäktige godkände den 10 april 2019. I 
sin uppdragsbegäran till kommunfullmäktige angav demokratiberedningen att de planerade att 
förtydliga samt korta ner dokumentet till så få ord som möjligt och skriva texten på ett lättläst 
sätt, uppdatera dokumentet enligt aktuell lagstiftning och definiera vad som är en 
funktionsnedsättning respektive funktionshinder. Dokumentet planerades också innefatta 
dolda handikapp. 
 
Demokratiberedningen har utifrån uppdragsbeskrivningen tagit fram en ny policy som de 
skickat på remiss till kommunfullmäktiges beredningar och kommunens rådgivande instanser; 
Rådet för funktionshindrade, Pensionärsrådet och Folkhälsorådet. Inga yttranden har 
inkommit som förändrat policyn i sak. Demokratiberedningen har nu lämnat in policyn för 
antagande av kommunfullmäktige. 
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Innehåll i policyn 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet är ett dokument som rör samtliga 
verksamheter inom Stenungsunds kommun eftersom tillgänglighet, delaktighet och 
jämställdhet berör alla områden kommunen ansvarar för. Policyn innehåller sex övergripande 
mål som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Demokratiberedningen har valt att prioritera artiklarna 9, 24, 27 och 29 och utifrån dessa fastställa 
övergripande mål som berör tillgänglighet, utbildning, arbete och sysselsättning samt 
deltagandet i det politiska och offentliga livet. Målen är: 
 
Mål 1.  
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika villkor, 
till kommunens lokaler, till transporter, till information och kommunikation. 

Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 

Mål 2. 
Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. 

Mål 3. 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för kommuninvånare med 
funktionsnedsättning att få inkomstbringande arbete. 

Mål 4.  
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få och kunna behålla ett arbete. 

Mål 5. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 

Mål 6 
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt 
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt 
valda ombud. 

 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att målen i huvudsak är desamma som i tidigare policy. I och 
med att det inte är någon större skillnad mellan det nya dokumentet och nuvarande dokument 
som är gällande, innebär detta därför ingen större skillnad för kommunens verksamheter.  
 
Policyn beskriver att det krävs att en handlingsplan arbetas fram för att konkretisera målen, 
för att dessa ska få genomslag i kommunens verksamheter. Hur handlingsplanen ska arbetas 
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fram beskrivs inte i dokumentet. Förvaltningen bedömer inte att en handlingsplan behöver tas 
fram eftersom åtgärderna i policyn är lagstyrda och redan utförs av kommunen. 
En handlingsplan krävdes också i tidigare policy vilket föranledde att kommunstyrelsen den 4 
mars 2013 gav administrativa chefen i uppdrag att se över hur kommunstyrelsen och 
verksamheterna på bästa sätt skulle agera i enlighet med intentionerna i policyn. En 
handlingsplan upprättades dock inte.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna åtgärderna är redan implementerade och arbetas aktivt med i kommunens 
verksamheter. Policyn vägleder förvaltningen i att prioritera dessa områden men det innebär 
ingen större ekonomisk konsekvens för kommunen.  
 
Handlingsplanen som policyn beskriver ska tas fram kan leda till kostnader beroende på hur 
målen tolkas då dessa ska konkretiseras. En utvärdering av detta är dock inte aktuellt förrän 
handlingsplanen är framtagen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn med funktionsnedsättningar samt barn med en person i dess närhet som 
har en funktionsnedsättning.  Policyn bedöms främja barns uppväxt såväl i hemmet som i 
skola och det offentliga rummet.   
 
Juridiska bedömningar 
Målen som policyn innehåller utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, detta är en av FN:s konventioner som tillsammans utgör ett universellt 
ramverk för arbetet med mänskliga rättigheter. En stor majoritet av världens länder har 
anslutit sig till konventionerna.  

Konventioner är bindande och en form av överenskommelse som innebär att länderna som 
anslutit sig till konventionerna är skyldiga att följa dem. De nationella lagarna bygger därför 
på och tar hänsyn till konventionerna. Den generella juridiska bedömningen är därmed att 
innehållet i policyn inte strider mot lagstiftningen och att målen överensstämmer väl med 
kommunens lagstyrda uppdrag inom såväl socialtjänsten, utbildning och kommunens övriga 
verksamhetsområden. Exempel på lagar som styr kommunens arbete med tillgänglighet, 
jämlikhet och delaktighet är Förvaltningslagen, Kommunallagen, Arbetsmiljölagen, Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, Vallagen, Skollagen, Socialtjänstlagen samt Plan- 
och bygglagen. 

Policyn beskriver också att kommunen ska tillämpa Västra Götalandsregionens riktlinjer för 
fysisk tillgänglighet vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet. Även 
dessa riktlinjer utgår från konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
och stämmer därmed väl överens med lagstiftningen och policyns mål. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning, mål 5 om 
jämställdhet samt mål 10 om minskad ojämlikhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2021 
Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 2012-12-17 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
Pensionärsrådet  
Folkhälsorådet 
mia.skytt@stenungsund.se 
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Policy för tillgänglighet, 
delaktighet och jämlikhet 
 
 
 
 
  



 
 

1. Inledning 

 
1.1 Politikens vilja 
 
Alla invånare i Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt och 
trygghet samt ha möjlighet till delaktighet och oberoende. 
 
Policyn om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet fastställer den politiska viljeriktningen i 
Stenungsunds kommun som är att främja alla invånares möjlighet, oberoende av 
funktionsnedsättning, att delta i samhället på lika villkor. 
 
Med funktionsnedsättning menas bland annat varaktiga och tillfälliga fysiska, psykiska, 
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika 
funktionshinder kan motverka personens fulla och verkliga deltagande i samhället på lika 
villkor som andra. 

 
1.2 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet  
 
Kommunen har ett ansvar att underlätta för människor med funktionsnedsättning, genom att 
skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika 
villkor. Stenungsunds kommun vill med denna policy förstärka sina insatser för att göra 
samhället tillgängligt för alla medborgare. För att policyn ska få genomslagskraft i 
kommunens verksamheter krävs att en handlingsplan arbetas fram där målen konkretiseras. 
 
Policyn ersätter inte befintlig lagstiftning för personer med funktionsnedsättningar, utan är en 
del i processen för att förändra samhället som ska leda till att undanröja brister och hinder 
som begränsar tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. Det finns en rad frågor av stor 
betydelse för personer med funktionsnedsättning som beslutas på statlig och regional nivå. 
Sådana frågor berörs inte i policyn. 
 
Policyn stödjer sig mot FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Policyn verkar även för att uppfylla Agenda 2030 mål. 
 
1.3 Syftet med denna policy är att: 
 

• Förankra funktionsnedsättningsperspektivet i kommunens verksamheter.  

• Förbättra tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning genom 
att Stenungsunds kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla.  

• Vid varje förändring i den fysiska miljön inomhus såväl som utomhus skall 
funktionsnedsättningsperspektivet särskilt beaktas 

• Alla kommunala evenemang skall kvalitetssäkras via denna policy. 

• Bevaka den politiska utvecklingen som berör frågor relaterade till personer 
med funktionsnedsättning.  



 
 

2. Stenungsunds prioriterade områden och mål 
Stenungsunds kommuns prioriterade områden i policyn utgår från FN:s Konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innehåller totalt 50 artiklar 
vilka alla är viktiga. Stenungsunds kommun har valt att prioritera artiklarna 9, 24, 27 och 29 
samt utifrån dessa fastställa övergripande mål. 

Artikel 9 – Tillgänglighet 
Mål 1.  
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång, på lika villkor, 
till kommunens lokaler, till transporter, till information och kommunikation. 

Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 

Artikel 24 – Utbildning 
Mål 2. 
Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, 
gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. 

Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Mål 3. 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för kommuninvånare med 
funktionsnedsättning att få inkomstbringande arbete. 

Mål 4.  
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att få och kunna behålla ett arbete. 

Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
Mål 5. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 

Mål 6 
Kommunen ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning effektivt och fullständigt 
kan delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra, direkt eller genom fritt 
valda ombud. 

  



 
 

3. Förvaltningens uppdrag 
 

3.1 Insatser i budgetarbetet  
Verksamheterna i Stenungsunds kommun ska i sina respektive verksamhetsplaner redovisa 
planerade insatser för ökad tillgänglighet för de grupper som avses i policyn. 

3.2 Utvärdering 
I kommunens årsredovisning ska kommunens verksamheter redovisa vilka insatser som 
genomförts. Särskilt intressant är resultatet för de 6 målen som är kopplade till policyn. 

3.3 Granskning och förslag  
Kommunala rådet för funktionshindrade ska ta del av verksamheternas genomförda insatser i 
årsredovisningen. Synpunkter och förslag till redigeringar i insatserna ska redovisas till 
kommunstyrelsen av kommunala rådet för funktionshindrade. 

 

4. Definitioner (enligt myndigheten för delaktighet) 
  
Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, 
psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar 
många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. 
 
Funktionshinder 
Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 
relation till omgivningen. En person kan inte ha ett funktionshinder, utan det är något som 
uppstår i samspel mellan en person med funktionsnedsättning och olika typer av hinder i 
miljöer. 
 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet betyder olika saker i olika sammanhang. Inom funktionshinderområdet betyder 
det att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på 
jämlika villkor. 
 
Delaktighet 
Det finns olika sätt att beskriva delaktighet. Inom funktionshinderområdet gäller att 
delaktighet uppstår i samspelet mellan individ och en tillgänglig miljö. Det som avgör 
möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats 
för individen.  Möjligheterna för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga rör alla 
områden i samhället, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan eller offentliga miljöer. 
 
Jämlikhet 
Innebär alla individers lika värde samt inom politiken alla individers möjlighet till lika 
inflytande. 
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1. Inledning 
 
1.1 Om Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 
Ungefär var tionde invånare i Sverige bedöms ha någon form av funktionsnedsättning. 
Kommunen har ett stort ansvar att som föredöme underlätta för människor med 
funktionsnedsättningar att leva ett så normalt liv som möjligt i gemenskap med andra.  
Stenungsunds kommun vill med denna policy förstärka sina insatser för att göra samhället 
tillgängligt för alla medborgare. Policyn är ett tvärsektoriellt styrdokument som redovisar den 
politiska viljeinriktningen. 
 
Policyn ersätter inte den betydelsefulla lagstiftningen för personer med 
funktionsnedsättningar, utan är en del i processen för att förändra samhället som ska leda till 
att undanröja brister och hinder som idag hindrar full tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 
 
Policyn handlar om åtgärder som Stenungsunds kommun själv kan fatta beslut om. Det finns 
en rad frågor av stor betydelse för personer med funktionsnedsättning som beslutas av staten, 
regionen eller av privata personer eller företag. Sådana frågor berörs inte i policyn. 
 
För att policyn ska få genomslagskraft i kommunens verksamheter krävs att en handlingsplan 
arbetas fram där målen konkritiseras.  
 
Policyn ska utvärderas varje mandatperiod i enlighet med Uppdragsbeskrivning för den 
politiska organisationen. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna plan är att: 
 

• Öka intresset för funktionshinderfrågor. 
 

• Förbättra livskvalitén för människor med funktionshinder genom att Stenungsunds 
kommun blir ett tillgängligt samhälle för alla. 
 

• Fastställa inriktning och prioritering för Stenungsunds kommun i arbetet med att 
införliva funktionshinderperspektivet i kommunal verksamhet. 
 

• Konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå mål inom prioriterade 
områden. 
 

• Uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan mellan de 
kommunala verksamheterna och andra aktörer leder till ett tillgängligt samhälle. 

 
  



2. Vision, ledord och värdegrund för Stenungsund 
 
 

 
 
 
 
 
Visionen gäller för alla möten i organisationen. Visionen ger bilden av en organisation där 
alla alltid tar eget ansvar för att göra sitt bästa och alltid vilja väl. 
 
 

 
 
 
Om mötet är det centrala i det vi gör så är kunskap och omtanke ledstjärnor som vägleder oss 
i mötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrunden anger vad som ska känneteckna gott bemötande och arbete med personer med 
funktionsnedsättningar. Den ska därför ses som en utgångspunkt vid varje möte samt vid 
utveckling av förhållningssätt och arbetsmetoder.  

Ledord 
Kunskap och omtanke 
 

Vision 
Alla medborgare i Stenungsunds kommun, oavsett förutsättningar, ska bemötas med respekt 
och trygghet samt ha möjlighet till delaktighet och oberoende. 
 

Värdegrund 
• Vi utgår från en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och 

har lika värde. 
 

• Vi har tilltro till varje människas förmåga och vilja att se sina egna behov och ta ansvar 
för sitt eget liv. 
 

• Vi ser människan utifrån en helhetssyn, där nuvarande situation och tidigare 
livserfarenhet skall respekteras. 
 

• Alla har samma rätt till ett tryggt och värdigt liv. 
 

• Vårt möte bygger på respekt för människans självbestämmande, integritet och 
människovärde oavsett omfattning av funktionsnedsättning. 

 



3. Stenungsunds prioriterade områden 
 
3.1 FN’s konvention om mänskliga rättigheter 
Stenungsunds prioriterade områden bygger på FN’s konvention om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar.  
 
3.2 Mål utifrån konventionens rättighetsartiklar 
Konventionen innehåller totalt 50 artiklar. Alla artiklar är viktiga, men Stenungsund har valt 
att prioritera några artiklar.  
 
De första artiklarna (1-4) beskriver konventionens grundprinciper (syfte, 
begreppsdefinitioner, allmänna principer och allmänna åtaganden). De sista (31-50) är 
procedurregler för genomförande, uppföljning och övervakning. 
 
Resterande artiklar (5-30) är rättighetsartiklar: Artiklarna 5-9 beskriver övergripande 
rättigheter, till exempel om tillgänglighet och icke-diskriminering. Artiklarna 10-30 berör 
rättigheter inom ett brett spektrum specifika områden: Från rätten till arbete, utbildning och 
hälsa, till rättigheter om social trygghet, åsiktsfrihet, självständigt liv och deltagande i 
samhället. 
 
De artiklar som Stenungsund har valt att prioritera i arbetet är följande rättighetsartiklar. 
 
Artikel 9 – Tillgänglighet 
Utgångspunkt 
Kommunen ska behandla alla sina medlemmar lika (Kommunallagen (2 kap. 2§). Detta 
motiverar att fysiska hinder för likabehandling tas bort. Kommunen ska säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska 
miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och 
kommunikationsteknik (IT) samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för 
eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden.  
 
Mål A. 
Kommunens lokaler ska ha en god fysisk tillgänglighet d.v.s. man ska kunna komma in i 
byggnaderna/lokalerna samt kunna orientera sig och vistas i dessa. 
 
Vid om- och nybyggnad av lokaler för kommunal verksamhet ska kommunen tillämpa Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet. 
 
 
Artikel 24 – Utbildning 
Utgångspunkt 
Ett livslångt lärande inriktat på full utveckling av den mänskliga potentialen och respekt för 
värdighet, egenvärde, frihet och mångfalden ger ett bättre samhälle för alla. 
 
Mål B. 
Ungdomar och vuxna ska ha lika möjligheter till utbildning på grund-, gymnasie- och 
vuxenbildningsnivå. 
 
 
 



Artikel 27 – Arbete och sysselsättning 
Utgångspunkt 
Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i 
samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella försörjningen, utan svarar även 
mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet i 
tillvaron. Mångfald på arbetsplatsen ger ökad kvalitet och flexibilitet i verksamheten. 
Mångfald på arbetsplatsen skapar förståelse för att medborgarna är olika och har olika 
förutsättningar.  
 
Mål C 
Kommunen ska verka för att förutsättningar skapas för människor med funktionsnedsättningar 
att få inkomstbringande arbete. 
 
Mål D 
Kommunen som arbetsgivare ska vara ett föredöme när det gäller möjligheterna att få eller 
kunna behålla ett arbete. 
 
 
Artikel 29 – Deltagande i det politiska och offentliga livet 
Utgångspunkt 
Det kostar mer, ofta mycket mer, att rätta till saker i efterhand. Funktionshinders- 
organisationerna besitter mycket kunskap om såväl svårigheter som möjligheter för 
delaktighet. Denna kunskap bör kommunen använda sig av på bästa sätt. 
 
Mål E. 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska vara remissinstans för planer och program. 
 
 
  



4. Insatser, utvärdering och granskning 
 

4.1 Insatser i budgetarbetet 
Verksamheterna i Stenungsunds kommun ska i sina respektive verksamhetsplaner redovisa 
planerade insatser för ökad tillgänglighet och ett respektfullt och tryggt bemötande av 
personer med funktionsnedsättning i enlighet med ovan nämnda mål. 
 
4.2 Utvärdering i årsredovisning 
I kommunens årsredovisning ska kommunens verksamheter redovisa vilka insatser som 
genomförts samt vad resultatet blev. 
 
4.3 Granskning och förslag 
Kommunala rådet för funktionshindrade ska ta del av verksamheternas genomförda insatser i 
årsredovisningen. 
 
Synpunkter och förslag till redigeringar i insatserna ska redovisas till kommunstyrelsen av 
kommunala rådet för funktionshindrade. 
 
  



Bilaga 
Internationella dokument 
Det finns internationella dokument som Sverige ska ta hänsyn till i genomförandet av 
handikappolitiken. De två viktigaste är FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med 
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet.  
 
FN:s konvention  
Sverige är en av de stater som ratificerat (anslutit sig till) konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är juridiskt 
bindande för de länder som har valt att ratificera dem. 
 
Konventions syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning 
och att främja respekten för deras inneboende värde. 
 
Konventionen som fokuserar på icke-diskriminering listar nödvändiga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl medborgerliga och politiska som 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste av 
konventioner på rättighetsområdet. Konventionen är relativt ny, men innehåller inga nya 
rättigheter. Den bygger på FN:s ursprungliga och allmänna deklaration om mänskliga 
rättigheter, och den förtydligar vad som måste till för att mänskliga rättigheter ska tillgodoses 
för personer med funktionsnedsättning. 
 
Konventionen bygger på följande principer:  
 

a) Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande 
frihet att göra egna val, samt enskilda personers oberoende. 
b) Icke-diskriminering. 
c) Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. 
d) Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning 
som en del av den mänskliga. mångfalden och mänskligheten. 
e) Lika möjligheter.  
f) Tillgänglighet. 
g) Jämställdhet mellan kvinnor och män. 
h) Respekt för att barn med funktionsnedsättning har rätt att bevara sin identitet. 

 
Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i Sverige januari 2009. 
Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att förverkliga rättigheterna i den.  Det innebär att 
alla offentliga organ – stat, landsting och kommun – är skyldiga att: 
 

• själv inte kränka rättigheterna, 
• hindra andra från att kränka rättigheterna,  
• skapa förutsättningar för att rättigheterna faktiskt förverkligas (till exempel  
genom att fatta beslut, se till att det finns budgetutrymme, utforma verksam heter, 
upprätta lagar/riktlinjer/planer och sprida kunskap i linje med konventionen). 

 



För Sveriges kommuners del har konventionen stor betydelse. Mycket av det som bestäms på 
statlig nivå får sitt genomförande först ute i Sveriges kommuner. Kommunernas arbetsområde 
är också så omfattande att det berörs av alla konventionens rättighetsartiklar. 
 
 
Lista över konventionens rättighetsartiklar: 
 
5 Jämlikhet och icke-diskriminering 
6 Kvinnor med funktionsnedsättning 
7 Barn med funktionsnedsättning 
8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 
9 Tillgänglighet 
10 Rätten till liv 
11 Risksituationer och nödlägen 
12 Likhet inför lagen 
13 Tillgång till rättssystemet 
14 Frihet och personlig säkerhet 
15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning 
16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 
17 Skydd för den personliga integriteten 
18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap 
19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 
20 Personlig rörlighet 
21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet, samt tillgång till information 
22 Respekt för privatlivet 
23 Respekt för hem och familj 
24 Utbildning 
25 Hälsa 
26 Habilitering och rehabilitering 
27 Arbete och sysselsättning 
28 Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet 
29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 
30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 
 
 
FN:s standardregler 
FN:s standardregler antogs av FN 1993 för att tillförsäkra människor med fulldelaktighet och 
jämlikhet. De 22 reglerna uttrycker tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, 
möjligheter och ansvar på olika samhällsnivåer. Standardreglerna är tillsammans med den 
nationella handlingsplanen grunden för den svenska handikappolitiken.  
 
 
Nationella dokument 
Det finns flera nationella dokument som styr Sveriges handikappolitik. Dokumentens innehåll 
rör alla samhällsområden.  



 
 Handlingsplanen Från patient till medborgare 
"Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken" är grunden 
för Sveriges handikappolitik. Kärnan i den är att bekämpa diskriminering och att samhället 
ska utformas så at människor med funktionsnedsättning kan bli fullt delaktiga. 
 
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken  
I denna skrivelse redogör regeringen för hur arbetet med att genomföra den nationella 
handlingsplanen har utvecklats sedan december 2002.  
  
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009  
Skrivelsen innehåller en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna avseende 
perioden 2006-2009 och en kartläggning av situationen för de mänskliga rättigheterna i 
Sverige 2005.  
 
 
Lagar och regler som berör tillgänglighet 
• Regeringsformen 
• Kommunallagen  
• Plan- och bygglagen  
• Föreskriften om enkelt avhjälpta hinder  
• Arbetsmiljölagen  
• Lagen om offentlig upphandling  
• Vallagen  
• Skollagen 
• Socialtjänstlagen 
 
 
Definitioner 
Funktionsnedsättning - nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd, eller till 
följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara 
bestående eller övergående. 
 
Funktionshinder - handlar om de begränsningar som en person med funktionsnedsättning 
möter på grund av att omgivningen är otillräcklig. Det kan handla om bristande delaktighet, i 
sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. 
Det är i första hand omgivningen, inte individen, som ska anpassas. 
 
Tillgänglighet - är ett begrepp för hur pass väl en verksamhet eller lokal fungerar för 
människor med funktionsnedsättning. Det innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången 
till information, och bemötande. 
 
Delaktighet - innebär i detta sammanhang att människor med funktionsnedsättning blir fullt 
delaktiga i samhällslivet. 
 
Jämlikhet - innebär alla människors lika värde. 
 
 
 

http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Kommunallagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Plan- och bygglagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Enkelt avhjälpta hinder
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Arbetsmiljölagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Lagen om offentlig upphandling2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Vallagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Skollagen2
http://www.handisam.se/For-dig-i-kommun-och-landsting/Din-kommuns-ansvar/Regler-kring-tillganglighet/#Socialtjänstlagen2


Framtagandet av denna policy 
Beredningen för Vuxna och äldre fick av kommunfullmäktige i februari 2012 ett uppdrag att 
se över och revidera befintlig handlingsplan för funktionshindrade. 
Under följande vår och sommar läste beredningen in sig på underlag samt information från 
bland annat verksamheten för Individ och familjeomsorg, Samhällsbyggnad och Stöd och 
Service. Beredningen valde att ta fram en ny policy för de berörda frågorna, i enlighet med 
kommunens dokumentstandard. Resultatet blev Policy för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet.  
 
 
Policyn har remitterats till följande instanser 
Beredningen för Barn och Unga 
Beredningen för Miljö och Fysisk planering 
Demokratiberedningen 
Rådet för funktionshindrade 
Folkhälsorådet 
Pensionärsrådet 
 
 
 



 
 

 Rätt utdraget intygar 
 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

  
 
 
 
 
§ 3 Dnr: VN 2022/3 
 
Arvode och ersättningar vid de allmänna valen 2022 
 
Beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden ska utgöra den totala ersättningen för 
uppdraget och gälla vid de allmänna valen 2022: 
 
Ordförande i vallokal, valdagen 3200 
Vice ordförande i vallokal, valdagen 2700 
Röstmottagare, valdagen 2300 
Reserver 600 
Valnämnden valdagen 2300 
Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente  
Onsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Torsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Transport länsstyrelsen onsdag 900 
Transport länsstyrelsen torsdag 900 
Röstmottagare förtidsröstning, inklusive 
ambulerande röstmottagare 

Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att valnämndens presidium erhåller 3200 kronor vardera på 
valdagen. Valnämndens presidium får hel- eller halvdagsersättning, enligt 
arvodesreglementet, för lördagen innan valdagen och för transport till länsstyrelsen på 
måndag. Valnämndens presidium får även 900 kronor vardera för transport till länsstyrelsen 
på onsdag. 
 
 



 
 

 Rätt utdraget intygar 
 

Protokoll
Valnämnden
2022-02-24

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arvodesreglementet ska kommunstyrelsen efter förslag från valnämnden besluta om 
arvode och ersättning till förtroendevalda utan årsarvode och övriga medverkande vid 
valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ann Christensen (S) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att valnämndens presidium 
erhåller 3200 kronor vardera på valdagen, hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglementet för lördagen innan valdagen och transport till länsstyrelsen på måndag 
samt 900 kronor vardera för transport till länsstyrelsen på onsdag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och 
konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om valnämnden kan anta Ann Christensens (S) tilläggsförslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr VN 2022/3
2022-01-18

 
Sophie Nygren Till kommunstyrelsen 
Kommunsekreterare 
 
 
Arvode och ersättningar vid de allmänna valen 2022 

 
Förslag till beslut 
Valnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att följande arvoden ska utgöra den totala ersättningen för 
uppdraget och gälla vid de allmänna valen 2022: 
 
Ordförande i vallokal, valdagen 3200 
Vice ordförande i vallokal, valdagen 2700 
Röstmottagare, valdagen 2300 
Reserver 600 
Valnämnden valdagen 2300 
Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente  
Onsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Torsdagsräkning Hel- eller halvdagsersättning enligt 

arvodesreglemente 
Transport länsstyrelsen onsdag 900 
Transport länsstyrelsen torsdag 900 
Röstmottagare förtidsröstning, inklusive 
ambulerande röstmottagare 

Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt arvodesreglementet ska kommunstyrelsen efter förslag från valnämnden besluta om 
arvode och ersättning till förtroendevalda utan årsarvode och övriga medverkande vid 
valförrättning och röstsammanräkning i samband med allmänna val.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens förslag är att den fasta ersättningen från valen 2018 räknas upp med cirka 2,7 
procent per år då detta motsvarar den generella löneökningen. Avrundning har skett upp till 
närmaste 100-tal. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr VN 2022/3
2022-01-18

 
Vid de allmänna valen 2022 kommer Stenungsunds kommun att vara uppdelat i 17 valdistrikt. 
Varje valdistrikt har en vallokal som kommer att vara bemannad av ordförande, en vice 
ordförande och röstmottagare.  

I ersättningen ingår samtliga delar som förväntas att utföras av en röstmottagare. Under 
valdagen ska varje röstmottagare vara delaktig i arbetet i vallokalen och under förarbetet i 
lokalen på valdagen, hela dagen som vallokalen är öppen samt delta i rösträkningen till allt är 
färdigräknat samt iordningställande av lokal.  

Ordförande ska dessutom tillsammans med ytterligare en person lämna in samtliga röster i 
kommunhuset när dessa är sammanräknade i vallokalen. Även reseersättningar inkluderas i 
arvodet. Ordförande ska hämta material till vallokalen någon dag innan valdagen.  

Det ingår också att delta på en obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare. Även övriga 
eventuella omkringkostnader som kan uppstå i anslutning till uppdraget ingår i arvodet. På så 
sätt effektiviseras det administrativa arbetet genom att endast en utbetalning görs per 
röstmottagare. 

Under valdagen kommer valnämndens ledamöter och ersättare att tjänstgöra som bland annat 
kontrollanter, jour, transportansvariga samt ta emot röster på valnatten. Förvaltningen föreslår 
därför att tjänstgörande ledamöter och ersättare även fortsatt ska arvoderas med samma 
summa som en röstmottagare, då valnämndens arbete jämställs med en röstmottagare. 
Arvodet för tjänstgörande ledamöter och ersättare i valnämnden på lördagen innan valdagen 
föreslås fortsatt vara hel- eller halvdagsersättning enligt arvodesreglementet.  

Under valen 2014 och 2018 beslutade kommunstyrelsen efter förslag från valnämnden om en 
extra ersättning till valnämndens presidium på valdagen. Denna ersättning var i nivå med den 
ersättning som ordförande i vallokalen på valdagen erhöll. Förvaltningen har inte föreslagit 
någon liknande ersättning till presidiet inför valen 2022 då presidiet erhåller ett årsarvode. I 
arvodesreglementet framgår att valnämnden ska föreslå kommunstyrelsen ersättningsnivåer 
för förtroendevalda utan årsarvode och övriga medverkande vid valförrättning och 
röstsammanräkning i samband med allmänna val. 
 

 

 Arvode 2018 Förslag arvode 2022 
Ordförande i vallokal, valdagen 2900 kronor 3200 
Vice ordförande i vallokal, valdagen 2400 kronor 2700 
Röstmottagare, valdagen 2000 kronor 2300 
Reserver 500 kronor 600 
Valnämnden valdagen 2000 kronor 2300 
Transport länsstyrelsen måndag Hel- eller 

halvdagsersättning enligt 
Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr VN 2022/3
2022-01-18

arvodesreglemente arvodesreglemente 
Onsdagsräkning Hel- eller 

halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Torsdagsräkning Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Transport länsstyrelsen onsdag 800 kronor 900 
Transport länsstyrelsen torsdag 800 kronor 900 
Röstmottagare förtidsröstning, 
inklusive ambulerande röstmottagare 

Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Valnämnden lördag innan valdagen Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

Hel- eller 
halvdagsersättning enligt 
arvodesreglemente 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finansieras inom befintlig ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn då ärendet rör arvode och ersättningar under de allmänna valen 
2022. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-18 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon  
Sektorchef Administrativchef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/166
2022-02-17

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
 
Beskrivning av ärendet 
Totalt finns tre obesvarade motioner, varav en bereds av Välfärdsberedningen. En obesvarad 
motion är äldre än ett år.  
 
De obesvarade motionerna är: 
 

 

Motion och motionär Anmäld till 
kommunfullmäktige 

Beredningsansvar Prognos 

Motion om att eliminera 
utsläpp av 
läkemedelsrester vid 
Strävliden initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-12-16 § 219 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 
  

Utredning pågår 
inom förvaltningen.  

Motion om 
tjänstekoncession för 
drift av hamnen 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L)  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
  

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår 
inom förvaltningen.  

Äldre än ett år 
Inför utmaningsrätt i 
Stenungsunds kommun 
- Maria Renfors (M).  
  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till 
Välfärdsberedningen, 2019-11-
14 § 157. 

Hanteras inom 
Välfärdsberedningen 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/166
2022-02-17

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/196
2022-02-01

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Arbetsordning för Miljöforum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar arbetsordning för Miljöforum.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2021 (§ 156) att inrätta ett Miljöforum med 
syftet att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt genom dialog och samverkan mellan olika 
aktörer. Kommunfullmäktige beslutade också samtidigt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
fastställa en arbetsordning för Miljöforum som nu har tagits fram för antagande. 
 
Bakgrunden till beslutet att införa ett Miljöforum är en motion som inkom den 25 februari 
2019 från Lisbeth Svensson (L) med ändamålet att bilda ett Miljöråd. Demokratiberedningen 
fick därmed i uppdrag av kommunfullmäktige den 16 maj 2019 att utreda möjligheten att 
skapa plattformar för att utveckla det demokratiska arbetet samt möjligheterna till en 
förbättrad demokratisk dialog med ungdomar. Utifrån demokratiberedningens slutrapport 
beslutade kommunfullmäktige den 8 oktober 2020 att avslå motionen i dess helhet. 
Kommunfullmäktige beslutade dock samtidigt att tillsätta en tillfällig beredning för att utreda 
hur kommunen kan skapa ett forum för att driva miljöarbetet och miljövisionen framåt i 
enlighet med Agenda 2030 samt det Glokala Sverige. Agenda 2030 är en överenskommelse 
mellan Förenta Nationernas (FN) medlemmar om 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. 
Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap 
och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och 
regioner.  
 
Den tillfälliga beredningens slutrapport låg sedan till grund för kommunfullmäktiges beslut att 
inrätta Miljöforum och ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en arbetsordning. 
Innehållet i arbetsordningen har utformats med hänsyn till den tillfälliga beredningens 
slutrapport.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Miljöforum hanteras inom ramen för den politiska organisationen och de kostnader som 
uppstår för anordnandet kommer att belasta den politiska budgeten.  
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/196
2022-02-01

Barnkonsekvensanalys 
Miljöforumets syfte är att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt vilket förhoppningsvis 
leder till positiva resultat som gynnar barnens framtid.  
 
 
Juridiska bedömningar 
Miljöforum är inte ett beslutande organ och behöver inte anpassas utifrån kommunallagens 
ramar. Miljöforums arbetsordning behöver därför inte uppfylla de juridiska krav som annars 
ställs på nämnder och kommunfullmäktige vad det gäller till exempel antalet ledamöter, rätten 
att delta på mötet, formerna för kallelsen och justering av protokoll. Förvaltningen bedömer 
därmed inte att det finns några juridiska hinder för att planera och genomföra Miljöforum 
genom den arbetsordning som tagits fram. 
 

Bedömning utifrån Agenda 2030 
Miljöforum berör alla mål i Agenda 2030 och framför allt mål 13 om att bekämpa 
klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Arbetsordning för Miljöforum 
Kommunfullmäktige 2021-10-07 § 156 
Slutrapport från den tillfälliga beredningen – Tillsättande av miljöråd slutförslag 2021-06-20 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Johan.lindgren@stenungsund.se 
malin.henriksson@stenungsund.se 
mia.skytt@stenungsund.se 
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1. Syfte och ramverk 
1.1. Syftet med Miljöforum 
Syftet med Miljöforum är att skapa ett forum mellan aktörer från samhällets olika delar och ge 
tillfälle till dialog kring miljö- och hållbarhetsarbetet i enlighet med Agenda 2030.  
 
Miljöforum är inte ett politiskt beslutande organ.  

1.2 Syftet med arbetsordningen 
Syftet med arbetsordningen är att klargöra formerna, ramarna och ansvaret för hur Miljöforum 
ska planeras, anordnas och genomföras.  
 

2. Ansvar 
2.1. Ansvarsfördelning  
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsens presidium att ansvara för Miljöforum. 
  
Förvaltningen ska presentera förslag på tema till kommunstyrelsens presidium. Förvaltningen 
ansvarar för förberedelser, kommunikation och dokumentation. 
 
2.2 Ekonomi 
De kostnader som uppstår för anordnandet av Miljöforum ska belasta den politiska budgeten. 
Kostnaderna förväntas främst bestå av utgifter för exempelvis annonsering, lokalhyra och 
dokumentation. 

2.3 Ställa in eller kalla till ett extra Miljöforum 
Kommunstyrelsens presidium kan i samråd ställa in eller kalla till ett extra Miljöforum, då de 
anser att detta behövs. 

2.4 Utvärdering 
Miljöforum ska utvärderas löpande av kommunstyrelsens presidium. Inom fem år ska en större 
utvärdering utföras. 
 
 

Typ av dokument 

Arbetsordning 

Beslutat av 

Kommunstyrelsen § X 

Beslutsdatum 

2022-0X-XX 

Diarienummer 

KS 2019/196 

Dokumentägare 

Kommunstyrelsen 

Giltighetstid 

Tills vidare 
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Sektor stödfunktioner 

 

Reviderad 
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3. Miljöforums sammansättning 
3.1. Sammansättning  
Miljöforum består av en panel och en inbjuden publik.  

3.2 Ordförande och vice ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande är Miljöforums ordförande. Om denne får förhinder ersätter 
kommunstyrelsens vice ordförande, alternativt 2 vice ordförande. 

3.3 Panelmedlemmar 
Panelen utgörs av en fast huvudpart som är Stenungsunds kommun. Beroende på tema avgör 
kommunstyrelsens presidium det antal övriga panelmedlemmar som behövs för respektive 
Miljöforum. Övriga panelmedlemmar/organisationer bjuds in till att delta. Panelmedlemmarna 
kan bestå av politiker och tjänstepersoner från kommunen samt representanter från ideella 
organisationer och näringslivet.   
 

4. Formerna  
4.1 Tema 
Varje Miljöforum ska grundas i ett tema utifrån miljömålen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens 
presidium väljer tema. 

4.2 Frekvens 
Miljöforum ska genomföras två gånger per år. 

4.3 Struktur 
Miljöforum inleds med en föredragning/presentation av temat och följs sedan av en 
dialog/diskussion av panelen om detta tema. Övriga närvarande ges därefter möjlighet att ställa 
frågor och på så sätt delta i diskussionerna. Dessa frågor behöver inte meddelas i förhand. 

4.4 Deltagande 
De personer (allmänhet, representanter från ideella organisationer och företag) som vill närvara 
på Miljöforum och inte ingår i panelen ska uppmanas att anmäla sitt deltagande i förväg. 
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5. Kallelse och dokumentation  
 

5.1 Annonsering och tillkännagivande  
En (1) månad innan Miljöforum äger rum ska annonsering och tillkännagivande om 
Miljöforums tema, plats, tid och vilka panelmedlemmar som ska delta, utfärdas. Det ska ske i 
lokaltidningen, på kommunens hemsida och i kommunens sociala medier, samt anslås på 
Nösnäsgymnasiet. 
 
Två veckor innan Miljöforum ska äga rum, ska en påminnelse utfärdas i kommunens egna 
kanaler. 

5.2 Dokumentation 
Varje Miljöforum ska dokumenteras och spridas digitalt på kommunens hemsida och sociala 
medier.  
 
 
 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-10-07

  
 
 
 
 
§ 156 Dnr: KS 2019/196 
 
Inrättande av Miljöforum för Stenungsund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Miljöforum i Stenungsund med utgångspunkt i en 
organisation som liknar ”Hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 
och ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i 
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa arbetsordning för 
Miljöforum i Stenungsund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige (§ 155) att inrätta en tillfällig beredning 
som kan utreda hur man kan skapa ett forum där politik, civilsamhälle, näringsliv i samverkan 
med förvaltningen kan driva det gemensamma miljöarbete och miljövisionen framåt i enlighet 
med Agenda 2030 och Glokala Sverige.  
 
I korthet föreslår den tillfälliga beredningen att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med 
organisation som liknar ”hållbart liv”. Det första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 och 
ska tillgängliggöras via digitala plattformar och sociala media. Ansvarig för Miljöforum i 
Stenungsund är kommunstyrelsens presidium. Syftet med Miljöforum i Stenungsund är att 
genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och hållbarhetsarbetet framåt och 
ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-20 § 257 
Tjänsteskrivelse 2021-08-12 
Slutförslag från tillfällig beredning för tillsättande av miljöforum 2021-06-20 
Presentation miljöforum, kommunfullmäktige 2021-10-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbeth Svensson (L), Jimmy Lövgren (MP), Lennart Svensson (L), Johan Thunberg (MP), 
Agneta Pettersson Bell (ST), Linda-Maria Hermansson (C), Bo Pettersson (S), Maria Renfors 
(M), Ulla Johansson (SD) och Morgan Andersson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag, 
det vill säga att bifalla tillfällig beredning för tillsättande av miljöforums förslag. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-10-07

 
Inlägg i debatten 
Bo Pettersson (S) och Lisbeth Svensson (L) presenterar tillfälliga beredningen för tillsättande 
av miljöforums arbete. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Hanna.freij@stenungsund.se 

 
 
 



Slutförslag till kommunfullmäktige 2021 
 
 
 
Beredningen föreslår  

- att det inrättas ett Miljöforum i Stenungsund med organisation som liknar ”hållbart liv”. Det 
första tillfället ska anordnas vintern 2021–2022 

- att tillgängliggöra Miljöforum via digitala plattformar och sociala media 
- att ansvariga ska vara kommunstyrelsens presidium 

 
 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning i februari 2021. 
Beredningen består av Bo Pettersson (S), Lisbeth Svensson (L), Håkan Hermansson (C), Emma Kaivola 
(V), Charlotte Edström (MP), Isabelle Flynn (M), Tomas Palm (SD), Axel Pettersson (ST) och Jan 
Sedström (KD). 
 
Kommunfullmäktiges beredningsdirektiv är: 

• att i den anda som framkommer av Lisbeth Svensson och Lennart Svenssons (L) motion om 
att inrättande av miljöråd samt demokratiberedningen svar på motionen, 

• att utreda ett forum där politik, civilsamhälle, i samverkan med förvaltningen kan driva det 
gemensamma miljöarbetet och miljövision framåt i enlighet med Agenda 2030 samt det 
Glokala Sverige. 

 
Beredningen har haft 6 möten totalt. 

• Vi har använt skriftligt material som SCB kommunundersökning från 2018, vi har en studerat 
vad demokratiberedningen föreslog till kommunfullmäktige. 

• Vi har läst och diskuterat kommunfullmäktiges beslut om medborgardialog som en tillfällig 
beredning föreslog istället för kommundelsstämmor. 

• Vi har även tagit till oss material om medborgardialog från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och speciellt sett hur Ale har arbetat i sin medborgardialog. 

• Vi har även fått en information från Lars Josefsson som pratade om ”hållbart liv” och ”hållbar 
kemi 2030”. 
De hade 5 möten i ”hållbart liv” under åren 2013-2017 med olika teman som man 
arrangerade i kulturhuset Fregatten med c:a 80-100 deltagare per tillfälle. De som höll i detta 
var kulturförvaltningen med deltagare från kyrkan och kemiindustrin.  

• Vi har även fått en redovisning av kommunens sektorchef Daniel Jerling och miljöstrateg 
Maria Alm vad som görs i Stenungsunds kommun mot Agenda 2030 och en redovisning 
angående mål 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 15. Det handlar om fler än 30 olika aktiviteter som 
kommunen arbetat mot.  

• Vi har pratat om hur vi ska förhålla oss till mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) som 
partierna föreslog i Budget och strategisk plan inför 2022.  

• Vi har även haft kontakt med kommunen kommunikationschef som har berättats att de har 
äskat i budgeten 2022 om en del av en tjänst som skall hålla i /arbeta med Agenda 2030. 

 
Vi har från beredningen diskuterat om vi ska ha ett miljöforum och diskuterat hur vi ser på vilket 
syfte ska ha och hur ser vi medborgardialogen ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog”.  



Det föranledde en diskussion om detta kan leda till större förvirring med syfte och behov.  
 
Vi hanterade tre huvudspår;  

- Inte införa något alls 
- Arbeta in Miljöforum som del av ”Bo och leva i Stenungsund-tillsammans-i dialog” 
- Införa ett Miljöforum  

 
Vi från beredningen föreslår att införa ett Miljöforum. 
 

• Syftet är att genom dialog och samverkan driva det gemensamma miljö- och 
hållbarhetsarbetet framåt och ge tillfälle till kommunikation mellan olika aktörer.    

 
Miljöforum föreslås att organiseras liknande ”hållbart liv”, vilket innebär en ansvarig tjänsteperson i 
Stenungsunds kommun är sammankallande till en arbetsgrupp, vilken kan bestå av personer från 
ideella organisationer och näringsliv. Arbetsgruppen bör anordna ett forum under vintern 2021–2022 
med fokus mot mål 13 i Agenda 2030. En tänkt frekvens är två forum om året med miljömålen inom 
Agenda 2030 som tema.  
 
En bra start kan t ex vara att presentera vad kommunen gör idag, och vad kommunen, föreningar och 
företag behöver göra för att nå mål 13. Här ges en möjlighet att förbättra kommunikationen och 
informationen från kommunen som det politiska rådslaget i februari 2021 konstaterade måste 
förbättras.  
 
Exempel på vilka som skulle kunna medverka är energirådgivare, fjärrvärmebolaget, kemiindustrin, 
kommunens fastighetsansvarig, FN förening, bostadsrättsföreningar, samfund, fastighetsägare, 
elföretag, intresseorganisationer med flera. 
Miljöforum ska kunna sändas/läggas ut digitalt så att fler ska kunna delta. Man ska kunna lämna 
synpunkter som ska följas upp. Det ska gå att interagera via sociala medier, göra inspel och 
kommunicera.  
 
Forumet ska utvärderas årligen och inom 5 år kan formerna för Miljöforum revideras. Det är viktigt 
att Miljöforum är vitalt och funktionellt.  
 
 
Bilaga PowerPoint presentation från Daniel Jerling  
Bilaga PowerPoint presentation från Lars Josefsson  
  
 
Stenungsund 2021-06-20 
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Marcus Starcke Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Fastställande av internkontrollplan för år 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan för år 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
En del av kommunstyrelsens arbete med internkontroll är att fastställa internkontrollplan för 
året.  
 
Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser och att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 
Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, 
öppen och rättssäker verksamhet. Med internkontroll avses de strukturer, system och 
processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Det handlar om rutiner, 
inbyggda kontroller och etablerade arbetssätt. På så vis handlar internkontroll om styrningen 
och är del av ledningssystemet. Sammanfattningsvis kan innebörden av internkontroll 
beskrivas som att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på 
ett bra och säkert sätt.  

Det är viktigt att framhålla att internkontroll inte ska sammanblandas med 
verksamhetsuppföljning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framhåller i en idéskrift 
att internkontroll inte är inspektion eller tillsyn som någon annan utför, till exempel en statlig 
myndighet. Det är inte heller revision – som i kommunal verksamhet utförs av 
förtroendevalda revisorer biträdda av yrkesrevisorer. Internkontroll är inte styrning, 
kvalitetssäkring, uppföljning och förbättringsarbete i största allmänhet utan inriktad på att 
skapa och vidmakthålla en robust organisation för verksamheten med aktiva och säkra 
processer och rutiner. 
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Process för kommunstyrelsens internkontroll 
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande och uppföljning av 
internkontrollplan. Arbetet med att fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan inleds med 
att sektorerna gör riskanalyser som sammanställs på förvaltningsnivå. I förvaltningens 
riskanalys ingår att värdera riskerna utifrån risk och väsentlighet. Det tidigare rör en värdering 
av sannolikheten för att risken ska falla ut. Det senare rör en värdering av konsekvensen av att 
risken faller ut. Risk och väsentlighet värderas i en stigande skala, från 1 till 4. Värdena från 
risk- och väsentlighetsbedömningen multipliceras med varandra. Produkten av de båda 
värdena kallas riskvärde.  

Efter förvaltningens riskanalyserade arbete genomför kommunstyrelsens respektive utskott 
workshops om risker. Efter denna riskanalys sammanställer förvaltningen ett ärende om 
fastställande av risker i kommunstyrelsens internkontrollplan. 

Planen innehåller vissa prioriterade risker som särskilt ska kontrolleras under året och följas 
upp till kommunstyrelsen. Internkontrollplanen består av ett par olika delar: 

- Risk – en identifierad risk som kommunen har rådighet över.  
- Kontrollmoment – rutin eller arbetssätt som används för att minska sannolikheten att 

risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. Exempel är 
attestregler eller rutiner för diarieföring.  

- Kontrollmetod – metod för att kontrollera kontrollmomentet.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på metoden för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras vidtar förvaltningen åtgärder, 
exempelvis genom att revidera rutiner. Ibland kan kontrollmoment för en identifierad risk 
saknas. Kontrollmoment tas då fram även om risken inte tas med i internkontrollplanen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Genomförandet av internkontrollerna sker inom ram och innebär i sig inte några kostnader. 
Däremot ska internkontrollen bidra till att minska risker som kan ha negativa ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet i sig är av administrativ karaktär och medför därför inte några konsekvenser för barn.  
Uppföljning och eventuella åtgärder kan emellertid innebära att riskområden som berör barn 
identifieras och utvecklingsområden och/eller utvecklingsbara rutiner arbetas fram för att 
förhindra minska risken i framtiden. 
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Juridiska bedömningar 
Arbetet med internkontroll styrs av kommunallagen 6 kap. 6 §. Där framkommer att 
nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att se till att det finns en god 
internkontroll. Kommunfullmäktige har antagit det reglemente som reglerar syfte och ansvaret 
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott, myndighetsnämnderna, kommunchefen, 
sektorcheferna och samtliga anställda. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för den interna 
kontrollen som bland annat reglerar hantering av internkontroll. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. Flera av de identifierade 
riskerna har dock koppling mot målen i Agenda 2030.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Internkontrollplan 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Marcus.starcke@stenungsund.se 
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  Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt 

att planera och vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra internkontroll 
förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att 
organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
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Beskrivning av internkontroll 
En del av kommunens arbete med internkontroll är framtagande och uppföljning av 
internkontrollplan. Arbetet med att fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan inleds med 
att sektorerna gör riskanalyser som sammanställs på förvaltningsnivå. Efter förvaltningens 
riskanalyserade arbete genomför kommunstyrelsens respektive utskott workshops om risker. 
Under dessa workshops identifierar utskotten ytterligare risker. Förvaltningen bedömer riskerna 
utifrån sannolikhet och konsekvens och sammanställer en bruttolista över risker. 
Kommunstyrelsen fastställer vilka risker som ska ingå i internkontrollplanen varefter planen 
fastställs.  
 
Vad är en risk? 
En risk är en möjlig händelse eller omständighet som kan göra det svårare att uppnå 
verksamhetens mål eller utföra verksamhetens uppdrag och att detta sker på ett avsett och säkert 
sätt. En risk kan vara ett förhållande, en företeelse, ett agerande eller brist på agerande som vid 
utfall leder till en konsekvens som inte är positiv. En risk hanteras genom rutiner, arbetssätt, 
processer eller andra liknande åtgärder. Risker som avhjälps genom exempelvis resurssättning i 
ska inte anses vara risker i ett internkontrollsammanhang.  
 
Riskerna ska handla om något som kommunen har rådighet över och som är relaterat till det 
kommunala uppdraget. I sammanhanget är en risk inte synonymt med något som kan leda till 
ett oönskat utfall utifrån ett politiskt perspektiv, innebär ett uttryck för missnöje eller som i 
övrigt uttrycker en politisk viljeinriktning. För dessa ändamål bör andra styrmedel användas, 
som exempelvis krav på återrapporteringar, uppdrag och prioriteringar i strategisk plan.  
 
Internkontrollplanens upplägg 
Internkontrollplanen innehåller en förteckning över risker, kontrollmoment för varje risk samt 
kontrollmetod. Ett kontrollmoment är en rutin eller arbetssätt som används för att minska 
sannolikheten att risken faller ut. Ett kontrollmoment kan vara regler, rutiner eller arbetssätt. 
Exempel är attestregler eller rutiner för diarieföring. Kontrollmetod är den metod förvaltningen 
ska använda för att kontroller att kontrollmomentet är tillräckligt för att hantera risken. I den 
utsträckning som det saknas kontrollmoment kan kontrollmetoden vara inriktad på detta.  
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Respektive risk har sorterats under ett riskområde. Följande kontrollområden finns enligt 
gängse internkontrollmetodik:  
 

• Verksamhetskontroller  
• Kontroller av system och rutiner  
• Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
• Finansiell kontroll  
• Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

 
Riskerna har tidigare i processen bedömts utifrån risk sannolikhet och konsekvens. Riskvärdet 
är sannolikhet multiplicerat med väsentlighet. 
 
Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader, förväntas bli flera 

fall. 

Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
 

1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som endast kräver underhåll och 
utbyte. 

2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares egendom på grund av oaktsamhet.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data försvinner permanent, brukare 

blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada eller brukare avlider eller skadas 

allvarligt. 

 
 

Väsentlighet 

 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

R
is

k 

4 4 8 12 16 



 
 

 

 
Internkontrollplan 

Kontrollområde Riskområde Kontrollmoment Riskvärde Kontrollmetod Ansvarig 

Kontroller av 
system och rutiner   

Risk att personuppgifter inte 
behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen 
(GDPR) på grund av bristande 
kunskap inom förvaltningen 

Förvaltningen har information och 
rutiner på intranätet, erbjuder juridisk 
rådgivning och har ett 
dataskyddsombud.  

9 Kunskapskontroll genom digitalt test  Stödfunktioner 

Kontroller av 
system och rutiner  
 

Risk för att handlingar inte 
diarieförs 

Kommunen har fastställda rutiner 
samt information på intranätet för att 
säkerställa att hanteringen uppfyller 
lagens krav.  

9 Kunskapskontroll genom digitalt test Stödfunktioner 

Kontroll av 
efterlevnad av 
regler, policyer och 
beslut 

Risk att personal och 
förtroendevalda blir utsatta eller 
oroar sig för att bli utsatta för 
hot eller våld från medborgare/ 
brukare/ kunder/ elever / 
anhöriga i sitt arbete 

Det finns fastlagda styrdokument från 
2020 med fokus på lokala 
anpassningar på verksamhetsnivå. 

8 Kontroll av att lokala anpassningar 
förekommer på verksamhetsnivå.  Samtliga sektorer 

Kontroll av 
efterlevnad av 
regler, policyer och 
beslut 

Risk för att anmälda skador och 
tillbud inte följs upp 

Arbetsskador och tillbud hanteras i 
kommunens verksamhetssystem 
Skalman. I systemet ska 
dokumentation av åtgärder etcetera 
ske.  

8 
Stickprovskontroll av hantering av nya 
ärenden i SKALMAN. Kontroll av 
ärenden i samtliga sektorer.  

Samtliga sektorer 
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Kontrollområde: Riskområde: Kontrollmoment Riskvärde Kontrollmetod Ansvarig 

 Verksamhetskontroll 
Risk för tystnadskultur som 
leder till att myndighetsbeslut 
inte hanteras korrekt 

Förekomsten behöver kartläggas i ett 
första skede varefter rutiner, 
arbetssätt och processer kan 
utvecklas för att motverka utfall av 
risken.  

8 Kartläggning av förekomst genom 
anonym, digital enkät.   

Stödfunktioner 

Kontroller av system 
och rutiner  

Risk att det inom vård och 
omsorg inte framgår i 
dokumentation att insatser är 
utförda, hur de är utförda och 
av vem de är utförda 

Det finns rutiner för hur 
dokumentation ska gå till.  6 Stickprovskontroll av 10 

dokumentationer.  Socialtjänst 

 



 
 

 

 

Internkontroll syftar bland annat till att ge en 
rimlig försäkran om att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och enligt lagar och 
förordningar samt på ett effektivt sätt. 
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Therese Allansson Till Kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Årsredovisning 2021, Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2021 med däri gjorda 
transaktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat är positivt och uppgår till 85,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,9 % av årets skatter 
och bidrag. Detta kan jämföras med budgeterade 1,2 %. I resultatet finns jämförelsestörande 
kostnader på 34,1 mnkr, vilket innebär att resultatet exklusive jämförelsestörande poster 
uppgår till 119,7 mnkr. De jämförelsestörande posterna består av två delar. Den ena avser 
ändrat livslängsantagande i RIPS, vilket ökat pensionsskulden med 19,3 mnkr. Skuldökningen 
ger en motsvarande kostnadsökning i resultatet. Den andra avser en ökning av avsättning för 
deponier som har gjorts under året och belastar resultatet med 14,8 mnkr. Resultatet påverkas 
av ett antal andra stora negativa och positiva budgetavvikelser. Skatteintäkterna står för den 
enskilt största positiva avvikelsen. Dessa uppgick till 66,8 mnkr högre än budget. Bland 
övriga avvikelser finns engångsposter för exploateringsvinster om 2,8 mnkr. 
Räntekostnaderna för lån är 4,2 mnkr lägre än budgeterat. 

Under 2021 redovisar sektorerna ett sammantaget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av 
sektorerna gör ett överskott medan en sektor, sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott om 
12,2 mnkr, vilket beror på avsättningen för deponin. Sektor utbildningen redovisar ett 
överskott om 14,4 mnkr. Sektor socialtjänst redovisar ett överskott om 13,0 mnkr och sektor 
stödfunktioner redovisar ett överskott om 3,1 mnkr.  

Kommunövergripande medel har en negativ avvikelse gentemot budget på 0,5 mnkr. Orsaken 
till underskottet beror främst på ökade kostnader för räddningstjänst.  

Kommunfullmäktige i Stenungsund har i Strategisk plan 2021 - 2023, Budget 2021 antagit 
fyra finansiella mål.  

• Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 
till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 
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• Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %. 
• Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Sett över den senaste femårsperioden uppgår 
nettokostnadsandelen till 94,6 %. Sett över den senaste femårsperioden uppgår 
självfinansieringsgraden till 104,2 %. Soliditeten uppgår till 25,8 %. Kommunens skattesats är 
oförändrad.  

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål. Två av dem är uppfyllda och två av dem 
är delvis uppfyllda.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär varför beslut inte bedöms har några direkta konsekvenser 
för barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Årsredovisning 2021, Stenungsunds kommun 
Bilaga Måluppföljning 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved  
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Kommunstyrelsens ordförande 

År 2021 blev ytterligare ett annorlunda år. Pandemin höll oss i ett starkt grepp till oktober då vi 

kunde återgå till ett mer normalt liv. I december tog pandemin åter ny fart och verkade inte 

lämna någon oberörd. Organisationen var förberedd med handlingsplaner, men vi hade inte 

förutspått hur många personer som påverkades av hemmakarantän. Detta kom att generellt 

påverka våra sektorer men i synnerhet våra två största; sektor utbildning och sektor socialtjänst 

där frånvaron bland personalen var hög. 

Pandemin sätter ju naturligtvis sin prägel på ekonomin även detta år. Vi gör ett överskott på 86 

miljoner kronor. Den främsta anledning till överskottet är att skatteintäkterna utvecklats bättre 

än vad det såg ut när budgeten togs. Utöver det har kommunen fått extra statsbidrag till skolan 

och äldreomsorgen. Sektorerna har jobbat på bra för att hålla budget. Vi ser att 

kompetensutvecklingen för medarbetare har fått stå tillbaka bland annat för att utbildningar har 

ställts in med anledning av risk för smittspridning. 

Sektor samhällsbyggnad gör ett underskott på cirka 12 miljoner kronor. Anledningen är att 

sektorn har fått avsätta 14 miljoner kronor som en engångskostnad för vår gamla deponi som är 

behov av åtgärder för att förhindra utläckage i den kring liggande naturen och vattendrag. 

Planer och byggnation 

Under 2021 har två detaljplaner, Kvarnhöjden i Jörlanda och Spekeröds handelsområde, 

överklagats till den klagandes fördel. Det innebär att planerna har hävts av Mark- och 

miljööverdomstolen. Även om arbetet med de aktuella planerna har startats upp igen, bir det 

utan tvekan en fördröjning på några år. 

Planen för Hasselhöjden har också fått en överklagan vilket innebär att det planerade särskilda 

boendet för äldre blir försenat. Förseningen medför att vi kommer ha färre platser till de 

invånare som har ett behov. Vi kommer att få skapa tillfällig lösning för att möta behovet. 

Bygglovet gällande Hallernas förskola har också blivit överklagat vilket ställer till med problem 

då vi inte vet när byggnationen av den nya förskolan kan komma i gång. Det kommer att saknas 

platser för förskolebarnen. Utmaningen blir att skapa platser – helst utan modullösningar. 

Under året har kommunfullmäktige antagit fyra detaljplaner; 

• Kopper 2:16 är en plan som möjliggör cirka 30 lägenheter i centralt läge vilket är 

välbehövligt med tanke på vår vision 2035. 

• Munkeröd 1:12 är en stor detaljplan för industriändamål. Planen är på hela 33,8 hektar 

vilket möjliggör för många arbetsplatser den dagen som området är fullt utbyggt. 

• Hasselhöjden antogs av kommunfullmäktige i mars. Planen möjliggör för cirka 330 

bostäder av blandad boendeform samt 80 platser på särskilt boende för äldre. Dessvärre 

är planen överklagad och vi inväntar svar från Mark- och miljödomstolen. 

• Kyrkbyn 3:33, 3:34 är planen för utbyggnad av Jörlandaskolan. Planen gick igenom utan 

överklagan och det känns bra. Nu kan vi bygga ut skolan med ett antal nya klassrum 

samt en bättre matsal - något som har varit efterlängtat i många år. 



    

 

ÅRSREDOVISNING 2021 STENUNGSUNDS KOMMUN 3 

 

Nu vänder vi blicken framåt och ser fram emot ett starkt 2022. 

Olof Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Oppositionsrådet 

Det som var alldeles nytt 2020 var vardag 2021. Hålla avstånd, digitala möten, munskydd och 

visir och att göra allt för att minska smittspridningen. Återkommande presskonferenser med ny 

information att anpassa verksamheter och liv till. Jobb och skola på distans, stanna hemma vid 

minsta snuva, ställa om, ställa in eller skjuta upp fester och resor och konserter och stå och vinka 

som en Hattifnatt istället för informella handslag och vänskapliga kramar. 

Jag är både imponerad och tacksam över alla anställdas ansträngningar som inneburit att ingen 

omsorgstagare i Stenungsund avlidit på grund av Covid19. Att hålla i och hålla ut och följa de 

under ständig utveckling upprättade rutinerna har varit ett lagarbete i världsklass. 

Även pandemiåret 2021 erhöll kommunerna stora både generella och extra statsbidrag, vi har 

kompenserats för sjuklönekostnader samtidigt som skatteintäkterna har varit större än 

prognostiserat. Resultatet är 85,6 mkr, vilket motsvarar ett överskott på 4,9 %. För att fortsätta 

stärka Stenungsunds ekonomiska ställning är det mycket positivt. En stabil och långsiktig 

ekonomi hjälper oss att klara de stora investeringar vi har gjort under det gångna året, gör nu 

och beräknas göra de närmaste åren. 

Ett litet steg för kommunen men ett gigantiskt steg för ekonomistyrningen i Stenungsund var 

att budgetprocessen ändrades. Vi i oppositionen drev på i detta så att den politiska styrningen 

kommer med redan i inledningsskedet. Det innebär en kommunbudget som är förankrad i 

verksamheterna och i och med det ett starkare engagemang. Vi är övertygade om att det på sikt 

kommer stärka tilliten mellan politik och förvaltning och öka den ekonomiska medvetenheten så 

att Stenungsund får en stabil styrning och ordning och reda i ekonomin. 

Oppositionen har hållit fast vid våra fyra inriktningar tryggt, hållbart, attraktivt och ökat fokus på 

jobben. Låt mig lyfta några exempel: 

Tryggt – vi har frågat efter samverkan och krävt återkopplingar för hur arbetet för att komma 

tillrätta med stöket i centrum. Vi har drivit på för kameraövervakning vid otrygga ställen, inte 

minst vid gångbron där det upprepade gånger kastats stenar på bilar. I vår budget ville vi utreda 

den upplevda otryggheten och föreslå åtgärder. 

Attraktivt - om vi vill att människor och företag ska kunna leva och utvecklas i Stenungsund 

måste vi ha mark för både bostäder och verksamheter. Att vi är sämst i Sverige på att gå från 

planuppdrag till antagen detaljplan är ett underbetyg till den styrande minoriteten som 

underfinansierat sektor samhällsbyggnad i flera år. 

Hållbart – för både människor, ekonomi och miljö. Integration är lätt att tycka mycket om, men 

snårigt och fortfaradande ovant att diskutera. Tack vare ett gott politiskt klimat i Stenungsund 

vågade problem lyftas och beslut fattas 2021. Klimat- och miljöfrågorna har genomsyrat allt 

arbete på ett nytt sätt och avvägningar och investeringar för att klara och bli ledande i den 

gröna omställningen kommer prägla arbetet framåt. 

Jobb – den egenmakt och frihet det innebär att vara självförsörjande är i sig något 

eftersträvansvärt. För oppositionen är det självklart att visa respekt och förtroende genom att 
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ställa krav och ha höga förväntningar på människor. Vi fortsätter jobba för bättre 

jobbmatchning, aktivitetskrav för försörjningsstöd och aktiv rekrytering för bristyrkena inom 

välfärden. 

Tack för 2021. Må 2022 bli ett år för återhämtning. Många har jobbat enormt hårt och under 

stor press under väldigt lång tid. Men måtte det också bli de stora sammankomsternas år. Jag 

längtar efter utspring med ystra studenter, högljudda konserter, knökfulla läktare när det tävlas, 

bröllop, konferenser, spontanfester, mässor, utställningar och inte minst; en riktigt livfull 

valrörelse. Vi ses! 

Maria Renfors 

Oppositionsråd 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal invånare 26 224 26 503 26 777 27 044 27 556 

Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 474 449 458 457 460 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 762 1 801 1 877 1 870 1 974 

Jämförelsestörande kostnader (mnkr) - - - - 34 

Avskrivningar (mnkr) 81 83 80 83 88 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 391 1 435 1 499 1 496 1 636 

- kronor per invånare 53 047 54 152 55 981 55 317 59 385 

Nettokostnadsandel (%) 95,0 95,5 95,7 91,6 95,1 

Nettoinvesteringar (mnkr) 149 136 224 165 207 

Tillgångar (mnkr) 1 740 1 747 1 952 2 113 2 166 

Eget kapital (mnkr) 186 254 321 474 560 

Årets resultat (mnkr) 73,8 68,2 67,6 138,2 85,6 

Soliditet, inkl. hela pensionsskulden (%), fullfond 11 15 17 22 26 

Låneskuld hela koncernen (mnkr)* 1 058 962 1 092 1 096 960 

Varav:      

- kommunen 478 403 549 588 483 

- Stenungsundshem AB 508 459 449 421 398 

- Stenungsunds Energi + Fjärrvärmestiftelsen 72 72 67 62 57 

- Soltak AB  23 23 23 21 

- SBRF  5 4 2 1 

Låneskuld i koncernen i kronor per invånare 40 345 36 298 40 781 40 527 34 838 

* Låneskuld hela koncernen omfattar Soltak AB och SBRF från och med 2018. 
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Den kommunala koncernen 
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Koncernens sammansättning 

Helägda bolag 

Stenungsundshem AB 

Stenungsundshem grundades 1955. Stenungsundshem äger och förvaltar bostäder och lokaler i 

Stenungsund och är kommunens största fastighetsägare. Samtliga fastigheter ligger i 

Stenungsunds kommun. 

Solgårdsterrassen AB 

Solgårdsterrassen är ett helägt dotterbolag till Stenungsundshem AB. Solgårdsterrassen bedriver 

verksamhet för exploatering av fastigheter. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB 

Stenungsunds Energi & Miljö AB producerar och distribuerar fjärrvärme inom Stenungsunds 

kommun. Verksamheten sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. 

Leverantör av fjärrvärme är sedan 2001-07-01 Stenungsunds Energi & Miljö AB. 

Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter AB 

Stenungsunds kommun Fritid och Fastigheter ska på begäran av kommunstyrelsen ingå avtal 

som syftar till att lämna Stenungsunds kommun säkerhet för kommunens fordran på 

organisationen, för vars skulder kommunen tecknat borgen. 

Delägda bolag 

Soltak AB 

Soltak tillhandahåller ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom lön, fakturaadministration 

och IT. Bolaget ägs av Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälvs kommuner. Bolaget ägs till 

lika delar av ägarkommunerna. Stenungsunds ägarandel är 1/4. 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) 

SBRF är ett räddningstjänstförbund med uppdrag att förebygga olyckor och att genomföra 

räddningsinsatser. Förbundet ägs till lika delar av kommunerna Lilla Edet, Tjörn och 

Stenungsund. 

Renova AB 

Renova erbjuder produkter och tjänster inom återvinning och avfall. Bolaget ägs av Ale, 

Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund, Öckerö och Lerums 

kommuner. Stenungsunds ägarandel är 1,5 %. 
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Kommuninvest AB 

Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av de svenska kommuner och regioner som 

är medlemmar i bolaget. Bolaget arbetar för att ge sina medlemmar utlåning och rådgivning. 

Stenungsunds kommun har varit medlem i Kommuninvest sedan 2007 och äger 0,22 % av 

bolaget. 

Privata utförare 

Inom sektor socialtjänst finns privata utförare inom boenden för barn och vuxna. Inom sektor 

utbildning finns utförare inom förskola, grundskola och gymnasieverksamheten. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om förhållanden som är av betydelse för 

styrning, uppföljning och intern kontroll av den kommunala koncernens och kommunens 

verksamhet. Hur kommunen styrs i form av ansvar och befogenheter framgår i de ekonomiska 

styrprinciperna. Utöver det regleras kommunens finansiella risker i finanspolicyn. Uppföljning av 

finanspolicyn framgår i stycket Finansiella risker. Kommunen står för merparten av 

kommunkoncernens verksamhet. Årsredovisningen behandlar kommunkoncernen i de avsnitt där 

det anses väsentligt för en rättvisande bild. 

 

Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning 

Ekonomi/personalberedningen är en sammansättning av förtroendevalda politiker som bland 

annat arbetar fram förslag till Strategisk plan (budget) för kommande år enligt en fastställd 

tidplan. I den Strategiska planen finns mål och budgetramar för kommunens verksamhet. Målen 

och budgetramarna fastställs sedan av Kommunfullmäktige i juni varje år. Den Strategiska 

planen innehåller även ekonomiska styrprinciper där ansvar och befogenheter framgår samt hur 

uppföljning och rapportering ska ske. 

I budgeten finns avsatta medel för lönerevision, volymökningar och driftskostnader till följd av 

investeringar. Medlen ligger centralt budgeterat under kommunövergripande. När förändringen 

sker görs en teknisk budgetjustering från kommunövergripande till sektorerna. 

Process för intern kontroll 

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige ansvarig för att det finns en 

organisation för intern kontroll som fungerar inom koncernen. 

Årliga risk- och väsentlighetsbedömningar ligger till grund för kommunstyrelsens beslut om 

nästkommande års riskområden och plan för intern kontroll. 

Information om genomförda kontroller lämnas två gånger om året till kommunstyrelsen. 

De helägda kommunala bolagen Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi AB samt 

myndighetsnämnderna Teknisk myndighetsnämnd, Social myndighetsnämnd och 

Överförmyndarnämnd, redovisar regelbundet sina beslut om nästkommande års 

internkontrollplan och uppföljning av innevarande och föregående års internkontrollplan till 

kommunstyrelsen. 

Finanspolicy 

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. Anvisning och hanteringen av dessa 

risker regleras i kommunens finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att följa anvisningen och 

rapporterar löpande till kommunstyrelsen. 

Kommunens strategiska plan, reglemente för intern kontroll samt finanspolicyn finns att ladda 

ned i sin helhet på kommunens hemsida. 
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Styrning av bolag 

De kommunala bolagen Stenungsundshem AB, Stenungsunds Energi AB, Soltak AB samt Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbund ingår i den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter 

samt ha uppsikt över nämnder, företag och kommunalförbund som man är medlem i. Uppgiften 

att utöva uppsikt kan ske genom att fullmäktige utfärdar koncerngemensamma regler, riktlinjer 

och policys samt löpande följer att nämndernas och bolagens verksamhet sköts enligt 

fullmäktiges direktiv. I uppsikten ingår också att ge råd, anvisningar och förslag samt vid behov 

initiera ärenden hos fullmäktige. För att uppnå och ha god styrning samt kontroll över bolagens 

utveckling har Kommunstyrelsen en rad åtgärder under året för att utöva sin tillsynsplikt. 

Bolagen lämnar in rapportering i form av ekonomisk ställning per april, delårsrapportering per 

augusti, årsbokslut, underlag till ägardialog samt uppföljning av intern kontrollplan. 
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Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 

Stenungsunds kommuns verksamhet och utveckling påverkas av ett antal omvärldsfaktorer så 

som konjunkturutveckling, arbetsmarknadsutveckling, befolkningsutveckling och 

bostadsbyggande. I detta kapitel behandlas upplysningar/analyser om förhållanden som är 

viktiga för bedömningen av kommunen och kommunkoncernens ekonomi.* 

Samhällsekonomisk översikt 

Coronapandemin har haft fortsatt stor påverkan på ekonomin under 2021. Sverige har 

genomgått en betydande konjunkturnedgång, men BNP har hämtat igen 2020 års skarpa 

nedgång. Dock är tillväxten svag, vilket också gör avtryck på arbetsmarknaden. 

Globalt har det skett en expansiv ekonomisk politik under såväl 2020 som 2021. 

Centralbankerna har sänkt styrräntorna och regeringarna har genomfört omfattande 

krisåtgärder. Detta har emellertid ökat på den statliga skuldsättningen, vilket kan få till följd att 

det framtida finanspolitiska utrymmet krymper. I Sverige väntas framförallt tjänstesektorn driva 

på för ekonomin och sysselsättningen framöver. De krisåtgärder som Sveriges regering vidtagit 

har gjort så att hushållens ekonomier klarat sig förhållandevis bra under krisen. Inför 2022 

väntas hushållens ekonomier stärkas ytterligare på grund av de skattesänkningar och 

bidragshöjningar som aviserats. Hushållens konsumtion väntas därför öka. Inför 2022 väntas 

också exporten och investeringarna öka mycket tack vare näringslivets förväntade höga 

investeringsnivå. 

Världsekonomin har sett stora inflationsökningar under 2021, inte minst i USA. Även i Sverige 

har inflationen varit hög och det är främst höga priser på drivmedel och elektricitet som drivit 

på inflationen. Enligt SKR:s prognoser bedöms inflationen falla tillbaka under 2022. 

Klimatanpassningar 

Sverige var under sommaren hårt drabbad av översvämningar. Detta tillsammans med de 

senaste årens bränder visar att Sverige behöver göra anpassningar till ett förändrat klimat. 

Kostnader för arbeten med geotekniska utredningar för att undersöka risker kopplat till erosion, 

ras och skred väntas öka de kommande åren. SKR:s styrelse har inrättat en programberedning 

med uppdrag att analysera hur stora anpassningar som kommer att behöva göras de 

kommande åren och vem som bär ansvaret för anpassningarna. 

Utveckling i kommunsektorn 

Kommuner och regioner förväntas ha en fortsatt stark ekonomi de kommande åren. Detta på 

grund av ett lägre demografiskt tryck, en expansiv finanspolitik och den konjunkturella 

återhämtningen. Det lägre demografiska trycket beror på en svagare befolkningsökning än 

tidigare och då främst bland de yngsta, vilket kommer att få genomslag i ett minskat behov av 

investeringar i till- och nybyggnationer. I Stenungsund bedöms de investeringar som 

kommunen genomfört och planerat för de närmast kommande åren vara tillräckliga enligt 

nuvarande prognos. Befolkningsprognosen visar också att det är åldersgruppen +80 år som 

ökar mest de kommande tio åren. I Stenungsunds kommun ska ett nytt särskilt boende byggas 

inom kommande treårsperiod för att möta det ökade behovet. 



    

 

ÅRSREDOVISNING 2021 STENUNGSUNDS KOMMUN 13 

 

SKR skriver in sin ekonomirapport att det i landet råder bostadsbrist inom LSS. Så är också fallet 

i Stenungsund. För att möta behovet är ett nytt LSS-boende under uppbyggnad och inflyttning 

planeras till 2023. 

Kostnadsvolymen i kommunerna väntas bli ganska stor de närmaste åren. Noterbart i 

sammanhanget är att kostnaderna mellan 2017-2020 varit i princip oförändrad. Ökningen 

framöver förklaras av en ökning i statsbidrag inom äldreomsorg, grundskola och 

vuxenutbildning. Vidare beror ökningen på den återhämtning av kostnaderna som väntas efter 

pandemiåren. 

Befolkningsförändring 

Den 31/12 2021 uppgick Sveriges befolkning till 10 452 326 personer. Det är en ökning med 73 

031 personer, motsvarande 0,7 %, jämfört med 2020. Det är en något större ökning än 2020 då 

folkmängden ökade med 0,5 %. Under året invandrade 90 631 personer till Sverige. Det är en 

ökning med 8 113 personer eller 9,8 % jämfört med föregående år. Den största 

invandringsgruppen under 2021 är återinvandrade personer födda i Sverige. Därefter står 

personer från Indien, Syrien och Tyskland och det är invandringen av personer födda i Indien 

som stått för den störta ökningen jämfört med 2020. Antalet som utvandrade från Sverige var 48 

284 personer, vilket var 1,3 % färre än 2020. Antalet utrikesfödda var 2 090 503 personer. 

Vanligaste födelselandet bland utrikes födda var Syrien följt av Irak och Finland. 

Antalet personer som avled under året var 91 958. Jämfört med 2020 var det en stor minskning, 

drygt 6 000 färre, men jämfört med 2019 var det drygt 3 000 fler. Av de som dog var antalet 

män något fler, 46 484 mot 45 474 kvinnor. 

Antalet barn som föddes under 2021 var 114 263, vilket är en ökning med 1,0 % jämfört med 

2020. Av de födda var 51,2 % pojkar och 48,8 % flickor. 

Av Sveriges kommuner ökade befolkningen i 205 av Sveriges 290 kommuner. Göteborg, Malmö 

och Uppsala hade den största befolkningsökningen i absoluta tal. I Stenungsund ökade 

befolkning med 512 personer och uppgick i december till 27 556. Det är en ökning med 1,9 % 

jämfört med 2020 och således högre än genomsnittet i riket. Det sker inte förändringar endast i 

antalet invånare, sammansättningen av befolkningen ändras också. Antalet äldre blir fler 

samtidigt som personer i yrkesför ålder blir färre. I Stenungsunds kommun sker byggnationer 

för att möta kommande behov. 

Arbetsmarknad 

Efterfrågan på arbetskraft har ökat i takt med att restriktionerna lättats. Arbetsförmedlingen 

bedömer i sina prognoser att antalet sysselsatt kommer att öka fram till och med 2023. De ser 

också att de yrken där det råder brist på arbetskraft kommer att se en än högre brist. Antalet 

inskrivna arbetslösa är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Dock är 

långtidsarbetslösheten kvar på en hög nivå. 

I Stenungsund uppgår de inskrivna arbetslösa till 4,0 %, en minskning med 0,9 % jämfört med 

2020. I Riket uppgår arbetslösheten till 7,2 % att jämföra med 8,8 % föregående år och i Västra 

Götalandsregionen uppgår de till 6,5 %. 
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Bostadsbyggande 

Bostadsbyggandet sett över landet ökar och det råder en stark efterfrågan på bostäder trots att 

befolkningsprognosen minskar. 

Byggande av nya bostäder under den närmaste femårsperioden kommer huvudsakligen att ske i 

form av förtätningar och kompletteringar i Stenungsunds samhälle och i Jörlanda. Platser som 

det kommer att byggas på är bland annat Solgårdsterrassen, Hasselhöjden, och CW Borgs väg. 

Utanför centrala Stenungsund kommer nya bostäder att byggas i Stora Höga, Ucklum och i 

Spekeröd. 

*Texten är i huvudsak hämtad från SKR ekonomirapport. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Covid-19 

Coronapandemin har fortsatt att påverka kommunens verksamhet och ekonomi. Under våren 

har hemstudier inom gymnasiet fortsatt och en stor del av kommunens anställda, som haft 

tjänster där distansarbete varit möjligt, har arbetat på distans. Inom äldreomsorgen har 

verksamheten arbetat intensivt för att förhindra smittspridning och kommunens servicefunktion 

har arbetat med fördjupat städ, också det för att förhindra smittspridning. På uppdrag från 

Arbetsmarknadsenheten genomförs Ungdomsjobb 2021 som är en nationell satsning där 

ungdomar med gymnasieexamen får anställning i kommunala verksamheter. Satsningen är till 

för att motverka att ungdomar hamnar utan sysselsättning i spåren av pandemin. 

Exploateringsverksamheten 

Resecentrum har varit ute för granskning under december och tre informationsmöten för 

allmänheten har genomförts. Ett antal detaljplanearbeten pågår i kommunen och följande har 

antagits under året: Kopper 2:1 mfl, Hasselhöjden, Kopper 2:16, Bergsvägen, Munkeröd 1:12 mfl 

och Kyrkeby 3:33 och 3:34, Jörlandaskolan. 

Investeringar 

Kommunen har under året gjort investeringar i kommunala anläggningar på 206,7 mnkr. Bland 

de investeringar som färdigställts under året kan utbyggnationen av Hallernaskolan, 

räddningstjänstens varmförråd och Nösnäs pausrum och klassrum nämnas. Flera större projekt 

inom skola och förskola pågår däribland Hallerna nya högstadieskola, tillbyggnation av Stora 

Högaskolan, ombyggnation av Kyrkenorumskolan samt tillbyggnation på Nösnässkolan. Inom 

VA-verksamheten har investeringar i form av renoveringar av befintliga va-anläggningar samt 

förnyelse av rörnät gjorts. Inom samhällsbyggnad har investeringar gjorts för geotekniska 

åtgärder i skredriskområden samt utbyggnad och underhåll av kommunens gator, gång- och 

cykelvägar samt lekplatser. 

Övriga viktiga händelser 

Kommunfullmäktige har beslutat att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 

högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Kommunstyrelsen har beslutat att gå 

vidare med förslaget att samlokalisera kompetens och utvecklings verksamhet samt daglig 

verksamhet på Stenungskolan genom att ta fram en detaljerad kostnadsberäkning för 

omflyttning av verksamheterna och ombyggnation av Stenungskolans lokaler. 

Projektet Fler i försörjning har påbörjats under året och innebär att arbetsmarknadsenheten, 

stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen samarbetar för att få fler människor i 

sysselsättning. 

Projektet Kulturhus för alla startade under året i syfte att locka fler utrikesfödda till kulturhuset 

Fregatten. 
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För att utbyta erfarenheter av händelser som rör ungdomar etablerades ett samarbete med 

kontinuerliga möten med polisen, socialtjänst, räddningstjänsten, Citycon, kommunledningen 

och kultur och fritid från Stenungsund, Tjörn och Orust. 

Kommunfullmäktige har i Strategisk Plan 2022-2044 antagit fyra av Agenda 2030-målen som 

inriktningsmål. 

Kommunkoncernen 

Under året godkände Kommunfullmäktige Stenungsundshems hemställan om fusion mellan 

bolagen Stenungsundshem AB och Solgårdsterrassen AB. 

Kommunfullmäktige beslutade under att Stenungsunds kommun ska lämna in en 

intresseanmälan till kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och i januari 

2022 beslutade kommunfullmäktige att skicka in en medlemsansökan till RSG. 

En översyn har gjorts av om förvaltningsavtalet kommunen har med Stenungsundshem ger 

kommunen de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta strategiskt och ändamålsenligt 

med underhåll och drift av befintliga fastigheter samt projektledning av nya. 

Kommunfullmäktige har den 2021-09-09 fattat beslut om att säga upp förvaltningsavtalet med 

Stenungsundshem per den 2021-12-31. Från och med 2022-01-01 hanteras fastighetsfrågor i 

kommunens regi. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Mål för god ekonomisk hushållning 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning och en 

ekonomi i balans. Kommunen ska i enlighet med detta ange både finansiella mål och 

verksamhetsmål för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. 

Kommunfullmäktige i Stenungsund har i Strategisk plan 2021 - 2023, Budget 2021 angivit mål 

som beskriver den politiska viljan. Målen ska stämmas av både i hel- och delårsbokslut. 

I Stenungsunds kommun uppnås god ekonomisk hushållning genom att 70 % av de finansiella 

målen samt inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 

Under 2021 uppfylldes samtliga finansiella mål. Av inriktningsmålen bedöms 50 % vara uppfyllda 

och 50 % delvis uppfyllda. Med hänvisning till detta kan konstateras att Stenungsunds kommun 

bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 

RESULTAT FINANSIELLA MÅL 

Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 

överstiga 98,5 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. 

Nettokostnadsandelen uppgår till 95,1 % för 2021. Sett över den senaste femårsperioden så 

uppgår nettokostnadsandelen till 94,6 % och målet är därmed uppfyllt. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå 

till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. 

Självfinansieringsgraden uppgår till 95,3 % för 2021. Sett över den senaste femårsperioden så 

uppgår självfinansieringsgraden till 104,2 %. Målet är därmed uppfyllt. 

Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 %. 

Soliditeten uppgår till 25,8 % vid årets slut. Målet är därmed uppfyllt. 

Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Kommunens skattesats har inte förändrats, målet är därmed uppfyllt. 

RESULTAT INRIKTNINGSMÅL 

Inriktningsmålen utgår från Stenungsunds kommuns vision 2035 ”Stenungsund, det goda 

samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum”. Till visionen 

finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt och välkomnande” samt ”ekonomisk, ekologisk och 

social hållbar utveckling”. Kommunfullmäktige antog fyra inriktningsmål i budget 2021. 

Måluppfyllelsen av dessa mål bedöms utifrån ett antal indikatorer per mål. Bedömningen av 

måluppfyllelsen grundas i utfallet av indikatorerna kopplat till en målsättning per indikator. Ett 
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mål bedöms som uppfyllt när alla, eller i stort sett alla indikatorer, når målsättningen. 

Motsvarande bedöms ett mål som delvis uppfyllt om ett antal indikatorer har nått målet, 

alternativt att flera ligger nära målsättningen. Ett mål som bedöms ej uppfyllt har en eller flera 

indikatorer som har haft en negativ utveckling och som heller inte bedöms ligga nära 

målsättningen. Då målen har olika antal indikatorer kan det skilja sig åt mellan de olika målen 

hur bedömningen gjorts. Av kommunfullmäktiges fyra mål har två uppfyllts och två har delvis 

uppfyllts. 

Sammantaget har elevers kunskapsresultat i grundskolan ökat, sjukskrivningstalen har minskat 

och indikatorerna inom hållbarhet pekar till största delen åt rätt håll. Personalkontinuiteten inom 

hemtjänsten har förbättrats, trots stora utmaningar till följd av Covid-19 pandemin. Indikatorer 

och kommentarer kring arbetet för högre måluppfyllnad finns i bilaga. 

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 

Den samlade bedömningen är att elevers kunskapsresultat i grundskolan har ökat. Andelen 

elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogrammen i hemkommunen har ökat med en 

procentenhet jämfört med föregående år till 89,5 procent. Andelen gymnasieelever med examen 

inom fyra år har ökat, både sett till samtliga elever folkbokförda i Stenungsunds kommun och 

för samtliga elever inom den kommunala gymnasieskolan. För hemkommun har andelen ökat 

med 2,1 procentenheter till 74,8 procent och för elever inom den kommunala skolan med 4,7 

procentenheter till 75,3 procent. Exkluderas elever vid individuella programmet uppgår 

examensgraden till 85 procent inom den kommunala gymnasieskolan. 

2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats /arbetsgivare 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 

För 2021 var sjukfrånvaron 7,6 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört 

med 2020. Den lägre sjukfrånvaron bedöms framförallt bero på att Covid-19 pandemin har 

tonats ner under 2021 jämfört med 2020, vilket påverkat sjukskrivningstalen positivt. Andelen 

heltidsanställda har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med 2020. Andelen anställda med 

sysselsättningsgrader under 70 procent minskar med 0,2 procentenheter jämfört med 2020. Den 

nära och kontinuerliga uppföljningen av alla anställningar under 70 procent sysselsättningsgrad, 

bedöms bidra till den positiva utvecklingen. 

3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin 

påverkan på miljön och klimatet 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 

Den totala energianvändningen per kvadratmeter i kommunens egna fastigheter fortsätter att 

sjunka. Elförbrukningen ökar något jämfört med förra året men är relativt låg jämfört med 2019. 

Bedömningen är att detta beror på Covid-19 pandemin som lett till stängda offentliga lokaler, 

distansstudier och hemarbete. 
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På grund av kalla månader i början av året har kommunen haft en högre oljeanvändning än 

föregående år. Nyckeltal för fjärrvärmen är normalårskorrigerad varför fjärrvärmeanvändningen 

minskar jämfört med föregående år. Solcellsproduktionen i kommunen har ökat, trots 

förseningar vid etableringen av solceller på Tallåsens äldreboende. 

Utläckage av producerat dricksvatten minskar jämfört med förra året. Ett aktivt 

läcksökningsarbete och åtgärder av upptäckta läckor har genomförts under 2021. Inläckaget har 

under året minskat med sju procentenheter till 46 procent vilket förklaras av minskad nederbörd 

jämfört med året innan. 

Under 2021 har det totala matsvinnet ökat och uppgick till 57,4 gram/person. Ökningen beror 

till stor del på att det varit svårare att beräkna antal matgäster mer än vanligt från dag till dag på 

grund av Covid-19 pandemin. Dessutom har det aktiva arbetet för att minska matsvinnet, som 

tidigare funnits, behövt nedprioriteras under pandemin. 

4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 

Trots ökat antal omsorgstagare och fortsatt påverkan av Covid-19 pandemin som lett till hög 

sjukfrånvaro, och därmed fler vikarier, har personalkontinuiteten, det vill säga antal personal 

som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, minskat jämfört med föregående år. 

Personalkontinuiteten 2021 uppgår till 18 personal i genomsnitt under 14 dagar jämfört med 19 

personal i genomsnitt 2020. 

Under året har väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 

särskilt boende ökat något i jämförelse med föregående år. En förklaring är att det är fler som 

ansökt om plats på demensboende än antalet tillgängliga platser. 

God ekonomisk hushållning för koncernen 

I den strategiska planen har fullmäktige antagit tre mål för kommunkoncernen. 

Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

Koncernens soliditet har ökat från 31,4 % till 34,6 %. Målet är därmed uppfyllt. 

Koncernens ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön 

och klimatet. 

Indikatorn är att användning av fossila bränslen ska minska. Kommunen har minskat sin 

energiförbrukning i stort dock inte avseende de fossila bränslena. Så väl Stenungsundshem AB 

som Stenungsunds Energi och Miljö AB A har ökat sin energiförbrukning. Stenungsundhem AB 

har också ökat sina användning av fossila bränslen till fordon. Målet bedöms inte vara uppfyllt. 

Koncernen ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare. 

Indikatorn är att sjukfrånvaron ska minska från föregående år. Sjukfrånvaron har minskat inom 

såväl kommunen som Stenungsundshem. Under 2020 var sjukfrånvaron ovanligt hög till följd av 

covid-19. Sjukfrånvaron kopplad till pandemin har fortsatt under 2021, men inte i samma 
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omfattning som 2020. Stenungsunds Energi och Miljö AB har en högre sjukfrånvaro 2021 

jämfört med 2020. Antalet anställda i bolaget är relativt låg, vilket gör att enskilda 

sjukskrivningar slår hårdare. Målet bedöms därmed som uppfyllt. 

Trots att ett av målen inte är uppfyllt görs bedömningen att koncernen bedriver en verksamhet 

med god ekonomisk hushållning 2021. De sammanställda räkenskaperna visar ett starkt resultat. 

Enskilt redovisar även de två bolagen som innefattas av koncernmålen goda resultat. 
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Ekonomisk översikt 

Finansiell analys av kommunen 

RESULTATANALYS 

Årets resultat är positivt och uppgår till 85,6 mnkr. Resultatet motsvarar 4,9 % av årets skatter 

och bidrag. Detta kan jämföras med budgeterade 1,2 %. I resultatet finns jämförelsestörande 

kostnader på 34,1 mnkr, vilket innebär att resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår 

till 119,7 mnkr. Detta kan jämföras med föregående års resultat på 138,2 mnkr. De 

jämförelsestörande posterna består av två delar. Den ena avser ändrat livslängsantagande i RIPS, 

vilket ökat pensionsskulden med 19,3 mnkr. Skuldökningen ger en motsvarande kostnadsökning 

i resultatet. En andra avser en ökning av avsättning för deponier som har gjorts under året och 

belastar resultatet med 14,8 mnkr. 

Resultatet påverkas av ett antal andra stora negativa och positiva budgetavvikelser. 

Skatteintäkterna står för den enskilt största positiva avvikelsen. Dessa uppgick till 66,8 mnkr 

högre än budget. Bland övriga avvikelser finns engångsposter för exploateringsvinster om 2,8 

mnkr. Räntekostnaderna för lån är 4,2 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Covid-19 

Covid-19 har haft fortsatt stora konsekvenser på kommunens ekonomi. Flera sektorer har 

belastats av högre kostnader som en konsekvens av pandemin. Sektor socialtjänst och sektor 

utbildning och måltidsverksamheten redovisar dock kostnadsminskningar till följd av att viss 

verksamhet inte kunnat bedrivas. Detta har i sin tur inneburit att frånvarande personal inte har 

behövt ersättas med vikarier och timanställda. 

Under januari - oktober har kommunen erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader. Bidraget har 

täckt såväl den sjukfrånvaro som är kopplad till pandemin som den normala sjukfrånvaron. 

Kommunen har även erhållit generella statsbidrag för God och nära vård och Skolmiljarden som 

kommit äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten respektive skolverksamheterna till 

del. Kultur och fritidsverksamheten har däremot drabbats av intäktsbortfall avseende inträden till 

motionsanläggningar och för inställda arrangemang och aktiviteter. 
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Balanskravsresultat 

Enligt kommunallagen ska kommuner bedriva verksamheten så att kostnaderna inte överskrider 

intäkterna. Om kommunen redovisar ett negativt resultat måste det kompenseras med ett 

överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning ska göras varje år för att fastställa om 

balanskravet är uppfyllt. I denna ska realisationsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning 

samt förändringar av den delen av pensionsförpliktelsen som intjänats före 1998 räknas bort 

från årets resultat. Balanskravsresultatet uppgår till 79,5 mnkr, vilket innebär att kommunen 

uppfyller balanskravet. 

 

Intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter uppgår till 459,7 mnkr, vilket är en ökning mot föregående år med 3,1 

mnkr. Ökningen motsvarar 0,7 %. Taxor och avgifter har ökat med 10,5 % och uppgår till 153,0 

mnkr. Utvecklingen mellan 2019 och 2020 var negativ beroende på minskade intäkter avseende 

inträden till simhallen och bygglovsintäkter. Under 2021 har inträdena till simhallen legat på en 

fortsatt låg nivå medan bygglovsintäkterna ökat. Taxorna för avfallsverksamheten och VA-

verksamheten har också ökat sedan 2020. Bidragen uppgår till 146,0 mnkr, vilket är en 

minskning med 7,8 mnkr jämfört med föregående år. Bidragen från Skolverket som bland annat 

består i lärarlönelyft och bidrag för likvärdig skola uppgår till 54,8 mnkr att jämföra med 53,5 

mnkr föregående år. Bidragen från Socialstyrelsen uppgår till 12,7 mnkr och riktar sig främst till 

äldreomsorgen. Föregående år uppgick bidragen från Socialstyrelsen till 23,2 mnkr. Bidragen 

från Migrationsverket har minskat succesivt under ett antal år i takt med lägre 

flyktingmottagande och uppgår till 12,0 mnkr. Detta är en minskning med 3,7 mnkr jämfört med 

2020. Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 3,6 mnkr, att jämföras med 

10,6 mnkr föregående år. Övriga intäkter uppgår till 115,0 mnkr, vilket är en ökning med 3,2 

mnkr och motsvarar 3,2 %. Ökningen består i ökade intäkter för sålda platser inom bland annat 

grundskolan och sålda tjänster till andra kommuner avseende överförmyndarverksamheten. 

Verksamhetens kostnader uppgår till 2 008,0 mnkr att jämföra med 1 870,1 mnkr 2020, vilket är 

en ökning med 7,4 %. Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnadspost uppgår 

till 1 222,2 mnkr. Kostnaderna har ökat med 4,2 % jämfört med föregående år. Föregående år 

minskade personalkostnaderna beroende på hög frånvaro för sjukskrivningar och vab till följd av 

pandemin och där befintlig personal kunnat ersätta den frånvarande. Årets lönerevision var 2,0 

%. Minskad frånvaro i kombination med att antalet anställda har ökat med 106 personer och 

Avstämning av balanskrav, mnkr

2019 2020 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen * 67,6 138,2 85,6

 - Samtliga realisationsvinster -0,5 -4,8 -

 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - -

 - Ansvarsförbindelsens förändring -14,4 -6,8 -6,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 52,7 126,6 79,5

 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 52,7 126,6 79,5
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förklarar diskrepansen mellan lönerevisionen och kostnadsökningen. I personalkostnaderna 

ingår en ökning av semesterlöneskulden om 3,3 mnkr. Pensionskostnaderna uppgår till 96,6 

mnkr, vilket är en ökning med 25,4 mnkr och beror till stor del på ändrat livslängdsantagande 

vid beräkning av pensionsskulden. Kostnaderna för köpta tjänster belastar resultatet med 376,7 

mnkr. Av dem uppgår köp av huvudverksamhet till 230,8 mnkr och består bland annat av köpta 

skolplatser i andra kommuner och köpta platser från privata företag inom IFO och 

funktionshinder. Köp av huvudverksamhet har ökat med 14,5 mnkr jämfört med föregående år. 

Kostnaderna för köpta platser inom grundskola och gymnasiesärskola har ökat såväl som köpta 

tjänster inom hemtjänsten. Vidare har de köpta tjänsterna för räddningstjänst ökat sedan 

föregående år. Kostnaderna för förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier uppgår till 

65,7 mnkr, vilket är en ökning med 10,7 mnkr och ökningen består i kostnader för 

undervisnings- och pedagogiskt material samt skyddskläder och skyddsmaterial. Kostnader för 

avsättning för deponier uppgår till 14,8 mnkr efter att en utredning av de framtida utgifterna för 

efterbehandling av kommunens två deponier gjorts. 

Kostnaderna för avskrivningar landade på 88,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,3 mnkr jämfört 

med föregående år och beror på den höga investeringsnivå kommunen haft de senaste åren. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Kommunens skatteintäkter uppgick för året till 1 732,1 mnkr, vilket är en ökning med 81,3 mnkr 

jämfört med 2020. Årets skatteintäkter inkluderar en positiv slutavräkning för 2020 på 4,4 mnkr 

och en positiv preliminär avräkning för 2021 på 30,8 mnkr. Avräkningen beror på att 

utvecklingen på arbetsmarknaden har varit starkare än prognostiserat. 

De generella statsbidragen ökade med 11,5 mnkr och uppgår till 209,4 mnkr. Bland dessa ingår 

den så kallade skolmiljarden och bidraget för god och säker vård. Bland bidragen som ökat mest 

hör bidraget för inkomstutjämning som uppgår till 72,5 mnkr, vilket är 10,4 mnkr högre än 

föregående år. Regleringsbidraget har också ökat från 27,4 mnkr till 80,2 mnkr. Bland de 

generella statsbidragen finns även bidrag som kan benämnas som riktade generella bidrag. 

Dessa har minskat med 40,4 mnkr och beror på de extra medel som tillsköts 2020 för det 

skatteintäktsbortfall som förväntades ske i spåren av coronapandemin. 

Kostnadsutjämningsutgiften uppgår till 23,5 mnkr vilket är 2,2 mnkr lägre än föregående år. 

 

Nettokostnadsandel 

Nettokostnadsandelen talar om hur stor andel av skatteintäkter, inklusive finansnetto, som har 

gått åt för att finansiera verksamhetens nettokostnader. För att kommunen ska ha en bra 

kostnadskontroll och ett handlingsutrymme för oförutsedda kostnader är 98 % 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skatter 1 257,8 1 332,4 1 374,4 1 430,4 1 452,9 1 522,7

Statsbidrag 148,7 134,1 139,8 150,3 197,9 209,4

Summa 1 406,5 1 466,5 1 514,2 1580,7 1 650,8 1 732,1

Ökning % 7,2% 4,3% 3,3% 4,4% 4,4% 4,9%

Skatter och statsbidrag, mnkr
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nettokostnadsandel ett bra riktmärke. För 2021 uppgick kommunens nettokostnadsandel till 

95,1 %. 

 

 

Finansnetto 

Finansnettot är negativt och uppgår till -10,1 mnkr för 2021. Det är 8,5 mnkr bättre än budget. 

De finansiella intäkterna uppgår till 3,5 mnkr och består främst av ränta på utlämnade lån och 

borgensintäkter inom kommunkoncernen samt en överskottsutdelning från Kommuninvest. De 

finansiella kostnaderna uppgår till 13,6 mnkr att jämföra med budgeterade 21,1 mnkr. Den 

största kostnaden avser finansiella kostnader på pensionsskulden och uppgår till 9,5 mnkr, detta 

är 2,6 mnkr lägre än budget. Räntorna på lån inklusive derivat uppgår till 3,8 mnkr, vilket är 4,2 

mnkr lägre än budget. Ränteläget har varit fortsatt gynnsamt vilket, tillsammans med en lägre 

investeringsnivå än budgeterat, föranlett de lägre räntekostnaderna. 

FINANSIELL STÄLLNING 

Investeringar 

Årets nettoinvesteringar uppgår till 206,6 mnkr och inkluderar 11,7 mnkr i investeringsbidrag. 

Investeringar i anläggningstillgångar har gjorts om 216,7 mnkr och investeringar inom 

exploateringsverksamheten har gjorts om 1,6 mnkr. Budgeten för året är 402,9 mnkr vilket 

innebär en avvikelse på 196,3 mnkr. Investeringar som gjorts under året innefattar bland annat 

investeringar i Nösnäs kök och matsal, Stora Högaskolan, nybyggnation av Hallerna högstadium 

och investeringar i VA-nätet. Höga investeringsnivåer planeras för kommande planperiod. 
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Avsättningar 

Avsättning för pensioner 

Stenungsunds kommun redovisar hela pensionsåtagandet som en skuld i balansräkningen. 

Detta är ett avsteg från Lagen om kommunal bokföring och redovisning. Lagen säger att den 

delen som avser pensioner intjänade tom 1997-12-31 ska redovisas utanför balansräkningen. 

Denna del uppgår i Stenungsund till 433,0 mnkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 

6,2 mnkr jämfört med föregående år. Under 2021 fattade SKR beslut om ett ändrat 

livslängdsantagande i RIPS. Det är framförallt männens medellivslängd som ökar jämfört med 

tidigare antaganden. I årets minskning ingår även en kostnadsökning avseende detta på 13,6 

mnkr. 

Den andra delen av pensionsskulden avser förmånsbestämd ålderspension. Skulden var på 

balansdagen 130,3 mnkr, vilket är en ökning med 44,6 mnkr. Skulden ökar i takt med intjänande 

men även att allt fler anställda har en lön som överstiger 7,5 basbelopp. Även denna har 

påverkats av ändrat livslängdsantagende. Effekten för denna del är en kostnad på 5,7 mnkr. 

Avsättning för täckande av deponi 

Avsättningen för deponi avser deponierna Rinnela och Stripplekärr. Sluttäckning av deponierna 

gjordes 2006 och den förväntade tiden för efterbehandling är 50 år. En avsättning gjordes 2009 

för framtida kostnader för efterbehandlingen. Det har funnits en osäkerhet kring avsättningens 

storlek då förutsättningar i form av förändringar i miljön samt i tekniska saneringslösningar 

ändras över tid. Under 2021 har kommunen därför gjort en värdering av avsättningen. 

Värderingen visade att återstående kostnader för åren fram till 2036 är 19,3 mnkr. Avsättningen 

har därför utökats med 14,8 mnkr. 

SKULDER 

Låneskuld 

Låneskulden har minskat med 110 mnkr och uppgår till 540 mnkr. Minskningen skedde under 

våren och var möjlig tack vare god likviditet. Av låneskulden är 57 mnkr vidareutlånade till det 

kommunala bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB. 
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Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna uppgår till 392,1 mnkr, vilket är en ökning med 35,8 mnkr jämfört med 

2020. Leverantörsskulderna står för 113,3 mnkr av skulden och har ökat med 50,8 mnkr. 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgör 137,1 mnkr och har minskat med 21,3 

mnkr. Semesterlöneskulden uppgår till 83,4 mnkr och har ökat med 3,4 mnkr till följd av såväl 

fler antal sparade dagar och den årliga lönerevisionen. 

Soliditet 

Soliditeten talar om hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med eget kapital. En 

stark soliditet innebär en ökad handlingsfrihet och en förmåga att hantera framtida ekonomiska 

växlingar och ökat investeringsbehov. Soliditeten redovisas inklusive hela pensionsåtagandet. 

Stenungsunds kommun har haft en positiv förändring av soliditeten tack vare flera år av goda 

resultat och för 2021 uppgår den till 25,8 %. Så sent som 2015 var soliditeten negativ till följd av 

den svåra situation som Stenungsunds kommun hamnade i på mitten av 90-talet, med stora 

borgensåtaganden som behövde infrias. 
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Känslighetsanalys 

En kommuns ekonomiska ställning påverkas av en rad olika faktorer. Ett sätt att göra det tydligt 

är att göra en känslighetsanalys som visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. 

 

ÅTAGANDE OCH RISK 

Finansiella risker 

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. Anvisning och hantering av dessa 

risker regleras i kommunens finanspolicy. Ekonomichefen svarar för att följa anvisningarna och 

rapporterar löpande till kommunstyrelsen. 

Riskområden som hanteras är ränterisk, motpartsrisk, kreditrisk, derivat, borgen och åtaganden. 

Borgensåtanden 

Kommunens totala borgensåtaganden uppgår till 516,9 mnkr, vilket är en minskning med 27,9 

mnkr jämfört med föregående år. Åtagandet gentemot det kommunala bolaget 

Stenungsundshem har minskat med 22,9 mnkr. Även borgensåtagandet gentemot 

bostadsrättsföreningarna har minskat och uppgår nu till 83,8 mnkr, en minskning med 1,6 mnkr 

jämfört med 2020. Behovet av bostäder i kommunen är stort och så länge det förehåller sig så är 

åtagandena gentemot Stenungsundshem och bostadsrättsföreningarna inte att anse som 

särskilt riskfyllda. Kommunen har även ett borgensåtagande gentemot det delägda bolaget 

Soltak som uppgår till 20,7 mnkr, vilket är en minskning med 2,5 jämfört med 2020. 

Borgensåtaganden med högst risk är de 13,7 mnkr som kommunen har mot föreningar. Under 

året har dessa minskat med 0,8 mnkr. 

 

Pensionsåtaganden 

Förändring Effekt i mnkr

Prisförändring 1% 7

Ränteförändring 1% 5

Justering av skattesatsen 1 kr 70

Löneökning 1% 13

Taxor och avgifter 1% 2

Känslighetsanalys
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Kommunen har ett ansvar för dem som arbetar och har arbetat i kommunen att klara av att 

utbetala pensioner för dessa. Kommunens pensionsskuld är uppdelad i två delar. 

Ansvarsförbindelsen är den del som avser skulden som är intjänad tom 1997, den uppgår till 433 

mnkr och den andra delen avser förmånsbestämd ålderspension och den uppgår till 130 mnkr. 

Ansvarsförbindelsen redovisas från och med 2011-12-31 som en avsättning. I många fall kan 

ansvarsförbindelsen ses som ett hot som blir svårt att hantera i framtiden, men kommunens val 

att redovisa den som en avsättning minskar hotet. Prognosen pekar också på att 

ansvarsförbindelsen kommer att minska till 355 mnkr år 2026. Åtagandet för den 

förmånsbestämda ålderspensionen ökar däremot väsentligt. Perioden fram till 2026 väntas den 

öka med 83 mnkr från dagens 130 mnkr till 214 mnkr. Under året antog SKR:s styrelse RIPS-

kommitténs förslag om nya parametrar avseende livslängden vid beräkning av pensioner. Detta 

påverkade årets resultat med 13,6 mnkr för ansvarsförbindelsen och 5,7 mnkr för 

förmånsbestämd ålderspension. För framtiden innebär det en något högre årlig kostnad för 

nyintjänad förmånsbestämd ålderspension. 

Stenungsunds kommun ökar sin befolkning relativt mycket varje år och därmed är det en större 

kommun som ska betala av den skuld som upparbetats när kommunen var mindre. 

 

RISKER 

Finansiella risker 

Stenungsunds kommuns löpande likviditetshantering hanteras genom koncernkontosystemet. 

Kommunens totala låneskuld har minskat med 110 mnkr jämfört med 2020. Två lån har betalats 

av under året och de uppgick sammanlagt till 110 mnkr. En swap har löpt ut under året vilket 

medfört en ytterligare sänkning av snitträntan som för 2021 uppgår till 0,64 %. Den 

genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 1,64 år per 2021-12-31. Samtliga kommunens 

lån har tagits upp av Kommuninvest. 

Kommunens utlåning per 2021-12-31 består av koncernintern utlåning till Stenungsunds Energi 

och Miljö AB uppgående till 57 mnkr och till Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund på 2,3 

mnkr. Stenungsunds Energi och Miljö AB lånar av kommunen till en årlig snittränta + 25 

räntepunkter. Räntan justeras årligen. 

Derivat 

För att hantera ränterisken i samband med upplåning använder sig kommunen bland annat av 

ränteswapavtal, så kallade derivat. En ränteswap är ett avtal mellan två parter att utföra 

betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Swapavtalen är kopplade till 

underliggande lån med rörlig ränta. Genom att ingå ett swapavtal omvandlas den rörliga räntan 

till fast ränta med önskad löptid utan att låneavtalen berörs. Swapavtalen och låneavtalen är 

således separata avtal och bär sina respektive avtalsrisker. Ränteswappar värderas på 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pensionskostnad, mnkr 96,6 106,2 95,6 107,0 108,0 119,9 123,8

Pensionskostnad/skatter mm 5,9% 6,1% 5,3% 5,8% 5,7% 6,1% 6,1%

Pensionsskuld, mnkr 107 130 135 151 165 189 214

Ansvarsförbindelse, mnkr 439 432 417 401 385 370 355
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balansdagen med utgångspunkt från aktuellt ränteläge och återstående löptid. Om räntan går 

ned i förhållande till avtalad ränta uppstår ett negativt marknadsvärde och det motsatta om 

räntan gått upp. Utgångspunkten är för såväl låneavtalen som swapavtalen att de ska innehas 

under hela dess löptid. 

Kommunen hanterar också ränterisken genom att ta upp lån med fast ränta. I sådana fall är 

kapitalbindningstiden lika med räntebindningstiden och regleras i samma avtal. Valet av 

bindningstider och avtalslösning avgörs vid respektive lånetillfälle med hänsyn tagen till 

finanspolicy samt pris. Under året har ett swapavtal löpt ut och ett återstår. 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Stenungsunds kommun växer med ca 1,0 % per år. Det medför att skatteintäkterna ökar men 

också att kraven på kommunen ökar. Investeringarna har varit höga de senaste åren, så även för 

2021. Investeringarna kommer ligga på en fortsatt hög nivå och även öka de kommande åren då 

byggnation pågår och är planerat för bland annat förskolor, skolor, olika former av boenden 

samt centrumutveckling. Till följd av detta kommer avskrivningar och räntor ta en större del av 

budgeten framöver. Gynnsamt i sammanhanget är de fortsatt låga räntenivåerna. Även 

pensionskostnaderna ökar framöver. För 2021 utgjorde de 6,1 % av skatter och bidrag. Den 

höga andelen under 2021 beror på ett ändrat livslängdsantagande vid beräkning av 

pensionsskulden. Kommande år blir andelen något lägre för att 2025 återigen vara uppe i 6,1 %. 

Soliditeten har utvecklats mycket gynnsamt under de senaste åren och för 2021 hamnar 

soliditeten inklusive pensionsskulden på 25,8 %. De finansiella målen bidrar i hög utsträckning 

till att styra ekonomin i rätt riktning. 
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Finansiell analys av koncernen 

KONCERNENS SAMMANSÄTTNING 

I de sammanställda räkenskaperna ingår de helägda bolagen Stenungsundshem AB, 

Stenungsunds Energi och Miljö AB, Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Kommunen äger också 

25 % av SOLTAK AB och 33 % av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) och de ingår 

också i de sammanställda räkenskaperna. 

PERSONAL I KOMMUNKONCERNEN 

Antalet anställda i kommunkoncernen uppgår till 2 792, vilket är en ökning med 132 jämfört 

med 2020. Av de anställda arbetar närmare 90 % i kommunen. Bland de kommunalägda 

bolagen arbetar flest på SBRF och Soltak med 159 respektive 92 anställda. Stenungsundshem 

har 37 och Stenungsunds Energi 7 anställda. 

RESULTATANALYS 

Årets resultat för kommunkoncernen uppgår till 119,3 mnkr, vilket kan jämföras med föregående 

års resultat på 198,5 mnkr. Föregående års starka resultat berodde bland annat på en 

fastighetsförsäljning avseende Solgårdsterassen. Kommunen gjorde också ett historiskt högt 

resultat 2020 med 138,2 mnkr. Årets positiva resultat beror till stor del på kommunens höga 

resultat som till stor del beror på högre skatteintäkter samt övriga statliga bidrag i kombination 

med lägre personalkostnader. Kommunens bolag redovisar alla positiva resultat medan 

förbundet redovisar ett underskott. SBRF redovisar ett negativt resultat för fjärde året i rad. 

Resultatet beror på höga kostnader för löner, pensioner och köpta tjänster inom såväl den 

operativa som administrativa delen. 

Finansnettot uppgår till -15,5 mnkr att jämföra med -22,9 mnkr föregående år. Minskningen 

beror främst på lägre räntekostnader för bolagen till följd av lägre upplåningsvolym och räntor. 

Soliditeten visar hur tillgångsmassan förhåller sig mellan eget kapital och skulder och är ett mått 

på ekonomisk styrka på lång sikt. Måttet bör inte analyseras ett enskilt år utan hur det utvecklas 

över tid. Årets resultat har stärkt koncernens soliditet som ökar från 31,4 % till 34,6 %. Sett över 

en femårsperiod så har soliditeten ökat från 21,5 % till dagens 34,6 %. 

Interna transaktioner 

I koncernredovisningen har interna transaktioner om 136,7 mnkr eliminerats ur resultatet. 

Transaktionerna består till största delen av köpta tjänster, hyror, el och VA-avgifter. Dessutom 

har justeringar gjorts för borgens- och ränteavgifter som Stenungsundshem AB och 

Stenungsunds Energi och Miljö AB betalat till kommunen. Lån från kommunen till Stenungsunds 

Energi och Miljö AB uppgår till 57,0 mnkr och lån till SBRF uppgår till 2,3 mnkr. 

Tillgångar och skulder 

Koncernens tillgångar uppgår till 3 222,5 mnkr, vilket är en ökning med 50,3 mnkr. Ökningen 

beror till stor del på årets investeringsvolym som kommunen och Stenungsundshem haft i 

materiella anläggningstillgångar. Investeringsnivån förväntas ligga kvar på en fortsatt hög nivå 
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de kommande åren. Tillgångsökningen dämpas av en lägre kassalikviditet jämfört med 

föregående år. 

Koncernens långfristiga skulder har minskat med 164 mnkr och uppgår på balansdagen till 915,0 

mnkr. Skulderna till banker och kreditinstitut har minskat hos samtliga inom koncernen men 

beloppsmässigt främst hos kommunen och Stenungsundshem AB. 

Risker 

Inom hela koncernen ses en eventuell ränteuppgång som en risk, dock inte i närtid. Höga 

investeringsnivåer för nybyggnationer av verksamhetsfastigheter och bostadsbyggande ställer 

krav på lånefinansiering. Stenungsundshem AB ser efterfrågan på bostadsägande som en risk 

där outhyrda lägenheter innebär en kostnad för bolaget. En ytterligare riskfaktor ligger i att 

utfallet av hyresökningar i de årliga förhandlingarna med hyresgästföreningen inte uppnått 

kompensation för utvecklingen av förvaltningskostnaderna. För Stenungsunds Energi & Miljö AB 

är två av riskfaktorerna att produktionsförändringar hos Perstorp och Borealis kan påverka 

inleveransen av restvärme i fjärrvärmenätet negativt. En ytterligare riskfaktor är att ökade 

världsmarknadspriser på naturgas påverkar prissättningen av restvärme. 

Ökad befolkning ställer även krav på ökad kommunal service i form av bland annat barnomsorg, 

skola och äldreomsorg, vilket kan bli en ekonomisk utmaning. Svårigheter att hitta behörig 

personal inom vissa verksamheter ses också som en risk. 

Kommunen    

 2019 2020 2021 

Omsättning mnkr 2 044,8 2 112,6 2 195,3 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr 67,6 138,2 85,6 

Soliditet % 16,5 22,4 25,8 

Antal anställda 2 414 2 391 2 497 

    

Stenungsundshem AB    

 2019 2020 2021 

Ägarandel % 100 100 100 

Omsättning mnkr 191,7 195,4 201 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr 33,5 36,5 33,7 

Soliditet % 45,4 48,5 52,0 

Antal anställda 35 37 37 

    

Solgårdsterassen 2019 2020 2021 

Ägarandel % 100 % 100 % 100 % 

Omsättning mnkr - 39,0 1,0 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr -3,0 39,0 -0,1 

Soliditet % - 44,8  

Antal anställda - - - 
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Stenungsunds Energi och Miljö AB    

 2019 2020 2021 

Ägarandel % 100 100 100 

Omsättning mnkr 46,8 59,2 51,4 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr 5,3 17,6 5,0 

Soliditet % 34,0 43,0 44,3 

Antal anställda 8 8 7 

    

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme    

 2019 2020 2021 

Ägarandel 100 100 100 

Omsättning mnkr 2,5 2,4 2,3 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr 0,4 0,4 0,4 

Soliditet % 87,2 88,0 90,2 

    

Soltak AB    

 2019 2020 2021 

Ägarandel % 25 25 25 

Omsättning mnkr 173,0 157,0 170,0 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr 5,1 4,2 3,1 

Soliditet % 6,8 8,7 10,8 

Antal anställda 92 90 92 

    

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund    

 2019 2020 2021 

Ägarandel % 33 33 33 

Omsättning mnkr 64,7 63,4 93,5 

Årets resultat efter finansiella poster, mnkr -2,4 -3,8 10,5 

Soliditet % -23,3 -56,3 0,0 

Antal anställda 148 134 159 
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Väsentliga personalförhållanden 

Medarbetaren är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande för hur 

vi som kommun kommer lyckas. Egenansvar för helheten och ett gott bemötande är en 

självklarhet för alla. Arbetsglädje, trivsel, stolthet och ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla 

Stenungsunds kommuns medarbetare och ledare. 

Utdrag ur Stenungsunds kommuns arbetsgivarpolitiska program. 

Personalstruktur 

Under verksamhetsåret 2021 har pandemin haft fortsatt stor inverkan på kommunens 

verksamheter. Det har varit en hög frånvaro kopplat till covid-19, både utifrån sjukfrånvaro och 

gällande restriktioner med hemkarantän utifrån konstaterad smitta i hemmet. Därmed har det 

funnits ett behov av att öka grundbemanningen inom flertalet verksamheter, rekrytera fler 

timanställda, samt göra omflyttning av befintliga personalresurser mellan verksamheter på 

frivillig basis. 

Under 2021 har det totala antalet månadsanställda inom kommunen ökat med 106 personer 

från föregående år, varav 49 är tillsvidareanställningar. Detta innebär att kommunen i större 

utsträckning har anställt fler personer med fasta och trygga anställningar än föregående år. Den 

största ökningen av antalet tillsvidareanställda har skett inom sektor socialtjänst där de ökat 

med 27 tillsvidareanställda årsarbetare gentemot tidigare mätning. En bidragande orsak till 

ökningen av antalet tillsvisstidsanställda inom sektor socialtjänst är bl.a. ett nyöppnat boende 

inom funktionshinder och ett ökat personalbehov utifrån frånvaro kopplat till Covid-19. 

Samtidigt som antalet tillsvidareanställningar har ökat har också den externa 

personalomsättningen ökat med 1,9 procentenheter sedan samma mätperiod 2020. 

Personalomsättningen har därmed minskat från år 2016-2020, för att sedan komma att öka igen 

under 2021. En stor förklaring till ökningen är pandemins påverkan på arbetsmarknaden i sin 

helhet under 2020. Trots att personalomsättningen ökat under 2021 har kommunen fjärde lägst 

extern personalomsättning jämfört med övriga GR-kommuner under januari till augusti 2021. 

Detta kan till stor del förklaras av ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsarbetet inom 

samtliga sektorer. 

År 2021 gick 47 personer i pension, vilket är 18 fler än under 2020. Prognosen framåt är att ca 

60 personer/år kommer att gå i pension fr.o.m. 2024, med en förväntad pensionsålder på 65 år. 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen är 94,1 % vilket är en ökning med 

0,1 % sedan 2020. Detta innebär att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat varje år 

sedan 2017, och totalt sett har ökat med 1,9 procentenheter under hela tidsperioden. Sektor 

socialtjänsts arbete med optimerad bemanning har bidragit tydligt till denna utveckling. 

Andelen heltidsanställda har stadigt ökat varje år från 2017 till 2021. Den totala ökningen under 

denna tidsperiod är 8,5 procentenheter. Andelen heltidsanställda uppgår till 77,9 % 2021. Mellan 

2020 och 2021 har andelen heltidsanställda ökat med 0,8 procentenheter. Detta faller väl ut med 
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kommunens inriktningsmål om att vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen 

heltidsanställningar. 

Könsfördelning 

I kommunen är 80,7 % av de anställda kvinnor. Detta innebär att den totala andelen män har 

ökat med 1,1 procentenheter sedan förra mätningen. Ökningen av antalet män har främst skett 

inom sektor socialtjänst och sektor utbildning. 

Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger 

runt 45 år. 

Kompetensförsörjning 

En av de viktigaste frågorna för kommuner och regioner framåt är, men även arbetsmarknaden i 

sin helhet är kompetensförsörjningen. Den demografiska utvecklingen kommer att öka behovet 

av välfärdstjänster, även om befolkningstillväxten förväntas bli lägre. 

Under 2021 publicerades 269 annonser gällande tillsvidareanställningar jämfört med 2020 då 

kommunen publicerade 153 annonser. Kommunen har därmed utannonserat fler 

tillsvidareanställningar under 2021 än 2020, vilket kan härledas till en högre personalomsättning 

och att kommunen utökat antalet tillsvidareanställningar. 

Det kommunövergripande strategiska kompetensförsörjningsarbetet utgår från kommunens 

kompetensförsörjningsplan. Där framgår planeringen av kompetensförsörjningsinsatser och 

vilka typer av åtgärder som kommunen behöver arbeta med för att förbättra 

kompetensförsörjningsläget. Det ständigt pågående samarbetet med övriga GR-kommuner i 

denna gemensamma utmaning är också en viktig del i det strategiska utvecklingsarbetet. 

Insatser som genomförts under 2021 för att möta kommande behov och kompetensutmaningar 

är bl.a. användningen av medel från Omställningsfonden för att kompetensutveckla och behålla 

befintlig personal inom olika yrkesgrupper. Exempel på bristyrken inom kommunal sektor är 

förskolelärare, lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ingenjörer och tekniker. Insatserna från 

Omställningsfonden härrör till kompetensförsörjningsplanen, samt nya arbetssätt och 

effektiviseringar som behöver göras för att bli en mer attraktiv och effektiv arbetsgivare som 

tillgodoser kommuninvånarnas behov. 

För att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och för att attrahera nya medarbetare har 

kommunen deltagit på bland annat Futureskills/gymnasiedagarna som riktar sig till 

grundskoleelever som ska göra sitt gymnasieval. Detta görs för att öka chanserna att få 

ungdomar att välja yrken inom den kommunala sektorn för att långsiktigt möta 

kompetensbehovet. Denna insats utförs gemensamt med GR-kommunerna. Utöver denna insats 

marknadsförs kommunen i bland annat Studieblocket, vilket är reklam riktad till högskole- och 

universitetsstudenter. Deltagandet i andra mässor och sammanhang har varit begränsat utifrån 

restriktioner i rådande pandemi. 
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Hälsa/arbetsmiljö 

Hälsofrämjande insatser 

Stenungsunds kommun arbetar med det hälsofrämjande arbetet för att öka trivseln och för att 

skapa en bättre arbetsmiljö. Detta gör kommunen genom att fokusera på det arbete som 

fungerar väl, synliggöra det och sedan utveckla det vidare. 

Kommunen arbetar med att genomföra, stärka och utveckla den nya rutinen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ett partsgemensamt kommunövergripande 

arbetsmiljöprojekt med fokus på riskbedömningar, tillbud- och arbetsskaderapportering, har 

genomförts under 2020 och 2021. För att kommunen ska kunna utvecklas som arbetsgivare är 

det viktigt att risker och olyckor i arbetsmiljön rapporteras och förebyggs. Detta rapporteras i 

kommunens skade- och tillbudsrapporteringssystem Skalman, där även en åtgärdsplan 

upprättas. 

Under 2021 har kommunen även genomfört en kommunövergripande medarbetarenkät. 

Medarbetarenkätens resultat har stärkts i samtliga delar på kommunövergripande nivå jämfört 

med föregående mätning (2018), men det finns fortfarande utvecklingsområden att arbeta 

vidare med. 

Arbetet med hälsoinspiratörerna inom kommunen är en viktig del inom det hälsofrämjande 

arbetet. Hälsoinspiratörernas främsta uppgift är att ge stöd åt sina respektive arbetsgrupper i 

det hälsofrämjande arbetet. Insatserna som görs ska gynna både individ, grupp och verksamhet. 

Hälsoinspiratörernas insatser handlar främst om att sprida information, inspirera, synliggöra, 

planera och samordna aktiviteter inom sina arbetslag. 

Generella insatser 

Syftet med de generella insatserna är att möjliggöra för medarbetare inom kommunen att 

utföra aktiviteter som främjar deras hälsa, samt utföra aktiviteten när det passar individen bäst. 

För att möjliggöra detta erbjuder kommunen friskvårdsersättning om 800 kr/person som ska 

utnyttjas utanför arbetstid. En högre andel av medarbetarna och fler medarbetare, har tagit ut 

sitt friskvårdsbidrag 2021 i jämförelse med föregående år, vilket i sin tur kan främja 

frisknärvaron. För 2021 ligger nyttjandegraden på 57,5 %, jämfört med 54,4 % under 2020. 

Riktade insatser 

Syftet med kommunens riktade satsningar är att kunna ge insatser utifrån behov och 

förutsättningar som gagnar individen, gruppen och verksamheten. Det ska finns en 

hälsofrämjande strategi bakom insatserna och de ska ske kontinuerligt, främst på APT och 

utvecklingsdagar/studiedagar. Under 2021 har exempelvis en extern hälsopedagogstjänst 

använts för insatser vid chef- och hälsodialog inom sektor socialtjänst, med fokus på 

hälsa/ohälsa och psykosocial arbetsmiljö samt kulturstärkande arbete. 

Arbetet med att främja en god hälsa och arbetsmiljö, samt sänka sjuktalen har varit ett viktigt 

fokusområde även under 2021. Exempel på insatser som planerats och delvis påbörjats inom 

detta område är ”Pulsenkäter”, ”förebyggande program” för medarbetare i ohälsoriskzonen, 

”hälsoanalys” m.m. 
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Sjukfrånvarostatistik 

Sjukfrånvaro 

Utöver ovan nämnda insatser arbetar kommunen även på andra sätt för sänka sjukfrånvaron. 

Kommunen går in med tidiga insatser vid sjukfrånvaro, gör tillfälliga arbetsanpassningar och 

arbetar med rehabilitering av sjukskriven personal för att minska antalet långtidssjukskrivningar. 

Detta har gett resultat genom att andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron 

stadigt har minskat sedan 2017, även om långtidsjukfrånvaron är något högre 2021 jämfört med 

samma mätperiod 2020. Under 2021 ligger långtidssjukfrånvaron på 38,6 % av den totala 

sjukfrånvaron. Detta kan delvis förklaras av att korttidssjukfrånvaron minskat under 2021 jämfört 

med 2020. 

Den totala sjukfrånvaron har stadigt minskat från 2016 till 2019 från 7,4 % till 6,6 % 2019. 

Däremot har den totala sjukfrånvaron inom kommunen i sin helhet ökat från 2019 till 2020 med 

1,5 procentenheter. Ökningen består av korttidsjukfrånvaro och är kopplad till covid-19. Under 

2021 har dock sjukfrånvaron minskat jämfört med 2020 och ligger nu på 7,6 %. 

Under tertial 2 2021 hade Stenungsunds kommun den femte lägsta sjukfrånvaro bland 

månadsavlönade medarbetare inom samtliga 13 GR-kommuner. I dagsläget finns ingen 

helårsrapport bland GR-kommunerna gällande sjukfrånvaro 2021, men Stenungsunds kommun 

förväntas fortsättningsvis vara en av de GR-kommuner med lägst sjukfrånvaro. 

Samtliga sektorer har en lägre sjukfrånvaro under 2021 jämfört med föregående mätning. Den 

sektor vars sjukfrånvaro har påverkats minst i och med Covid-19 är sektor samhällsbyggnad. 

Detta kan till stor del förklaras av att de har haft goda möjligheter till distansarbete. 

Inom kommunen är det fortfarande sektor socialtjänst som har högst sjukfrånvaro och den 

ligger på 9,1 % under 2021. 

Löneöversyn 

Löneöversyn 2021 innebar generella ökningar på 1,7 % och därutöver 0,3 % för justeringar i och 

med lönekartläggningen och särskilda yrkeslönesatsningar. 

I lönekartläggning undersöks osakliga löneskillnader mellan kvinnor och mäns löner inom 

arbetsområden som anses motsvarande. Stenungsunds kommun har kommit en bra bit i detta 

jämställdhetsarbete. Yrkesområdena som berörs av 2021 år jämställdhetssatsning är 

biblioteksassistenter, dagbarnvårdare, barnskötare och personliga assistenter. 
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PERSONALKOSTNADER 

Redovisningen avser kostnader för personal oavsett anställningsform samt kostnader för 

arvoden till förtroendevalda. 

Löner och arvoden 

Kostnaderna för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgår till 1 220,7 mnkr, att 

jämföra med 1 172,6 mnkr föregående år. Detta motsvarar en kostnadsökning med 4,1 %. Årets 

löneöversyn uppgick till 2,0 % för perioden april - december. Diskrepansen mellan 

löneöversynen och det faktiska utfallet beror på att antalet anställda ökat med 106 personer. 

Föregående år var ökningen av antalet anställda noterbart lågt, vilket till stor del var en följd av 

covid-19. Personalomkostnaderna uppgår till 283,7 mnkr, vilket kan jämföras med 275,0 mnkr 

föregående år. Ökningen motsvarar 3,2 %. Anledningen till att personalomkostnaderna inte ökat 

i samma omfattning som lönekostnaderna beror på sänkta arbetsgivaravgifter. Under 2021 

uppgick kostnaderna för arvoden till 7,3 mnkr, en ökning med 0,7 mnkr jämfört med 2020. 

Kostnad för semester- och övertidsskuld 

Semester och övertidsskuld består av ej uttagen semester samt ej uttagen ersättning för arbetad 

övertid. Av den totala skulden på 83,4 mnkr utgör 81,1 mnkr ej uttagen semester och 2,2 mnkr 

okompenserad övertid. Jämfört med 2020 har skulden ökat med 3,4 mnkr. Semesterlöneskulden 

ökar i takt med att lönerna ökar. Under året har antalet dagar ökat med 1 061. 

Kostnad för pensioner 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 563,3 mnkr, vilket är en ökning med 17,7 mnkr 

jämfört med föregående år. Genom centrala löneavtal har kommunens anställda rätt till 

tjänstepension grundad på anställning hos arbetsgivaren. Förtroendevalda erhåller pension 

enligt kommunens reglemente om pensioner för förtroendevalda. Rätten till pension för 

förtroendevalda förutsätter att arbetsinsatsen är fastställd till minst 40 % av heltid och omfattar 

minst en mandatperiod. Pensionen samordnas med eventuell inkomst av tjänst. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2020 2021 Not 2020 2021 Not 

Verksamhetens intäkter 677,9 651,0 1 456,6 459,7 2 

Verksamhetens kostnader -1 976,1 -2 077,7 2,5 -1 870,0 -1 973,9 3 

Jämförelsestörande poster - -34,1 3 - -34,1 4 

Avskrivningar -131,2 -136,5 4 -82,8 -88,1 5 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-1 429,4 -1 597,3  -1 496,2 -1 636,4  

Skatteintäkter 1 452,9 1 522,7  1 452,9 1 522,7 6 

Generella statsbidrag 197,9 209,4  197,9 209,4 7 

Verksamhetens resultat 221,4 134,8  154,6 95,7  

Finansiella intäkter 2,6 1,6  5,2 3,5 8 

Finansiella kostnader -25,5 -17,1  -21,6 -13,6 9 

Resultat efter finansiella 

poster 

198,5 119,3  138,2 85,6  

Balansräkning 

Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2020 2021 Not 2020 2021 Not 

TILLGÅNGAR       

Immateriella tillgångar 18,0 12  8,6 7,0 11 

Materiella anläggningstillgångar 2 687,0 2 832,0  1 614,8 1 741,3 12 

- Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

2 226,9 2 330,0  1 371,6 1 412,5  

- Maskiner och inventarier 262,2 266,1  113,3 116,9  

- Pågående projekt 197,9 235,9  129,9 211,9  

Finansiella anläggningstillgångar 22,8 22,8  125,4 119,7 13 

Summa anläggningstillgångar 2 727,8 2 866,8  1 748,8 1 868,0  

       

Förråd 0,6 1,1  - -  

Kortfristiga fordringar 157,5 200,4  135,2 180,1 14 

Kassa och bank 222,3 90,9 6 165,0 54,5 15 

Tomtmark till försäljning 64,0 63,3  64,0 63,3  

Summa omsättningstillgångar 444,4 355,7  364,2 297,9  
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SUMMA TILLGÅNGAR 3 172,2 3 222,5  2 113,0 2 165,9  

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

      

Eget kapital 995,4 1 114,7 7 474,0 559,6 16 

Varav årets resultat 198,5 119,3  138,2 85,6  

       

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner 549,9 569,0  545,6 563,3 17 

Övriga avsättningar 48,3 62,8  4,7 19,3 18 

Summa avsättningar 598,2 631,8 8 550,3 582,6  

       

Skulder       

Långfristiga skulder 1 079,0 915,0 9 732,4 631,6 19 

Kortfristiga skulder 499,6 561,0 10 356,3 392,1 20 

Summa skulder 1 578,6 1 476,0  1 088,7 1 023,7  

       

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

3 172,2 3 222,5  2 113,0 2 165,9  

       

       

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

      

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3 11 - -  

Borgensåtaganden 100,7 98,2  544,8 516,9 21 

Operationella hyres- och 

leasingavtal 

80,9 90,1  153,0 131,6 22 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Kommunkoncernen   Kommunen   

 2020 2021 Not 2020 2021 Not 

LÖPANDE VERKSAMHET       

Årets resultat 198,5 119,3  138,2 85,6  

Utbetalning för ianspråktagna 

avsättningar 

-0,5 -0,2  -0,5 -0,2  

Justering för ej likvidpåverkande 

poster 

115,8 163,3  94,8 118,2 10 

Förändring av omsättningstillgångar 18,5 -42,7  17,8 -44,2  

Förändring kortfristiga skulder -15,9 61,4  -4,1 35,8 20 

Verksamhetsnetto 316,4 301,1  246,2 195,2  

       

INVESTERINGAR       

Förvärv av immateriella tillgångar -6,0 -1,2  -5,9 -1,0  

Förvärv av materiella tillgångar -265,7 -280,1  -167,0 -216,7  

Försäljning av materiella tillgångar 59,7 -  6,3 - 12 

Investeringsbidrag 11,7 12,8  11,7 12,8  

Förvärv av finansiella tillgångar - -  - -  

Försäljning av finansiella tillgångar - -  - -  

Investeringsnetto -200,3 -268,5  -154,9 -204,9  

       

FINANSIERING       

Långfristig upplåning 16,0 -  30,0 - 19 

Amortering av långfristiga lån  -173,1  - -110,0  

Nyupptagna leasingskulder  2,8  - 2,8  

Amortering av finansiell leasing  -0,3  - -0,3  

Förändring långfristiga skulder -17,6 6,6  -17,7 6,7 19 

Finansnetto -1,6 -164,0 9 12,3 -100,8  

       

Förändring av likvida medel 114,5 131,4  103,6 -110,5  

Likvida medel vid årets början 107,8 222,3  61,4 165,0  

Likvida medel vid årets slut 222,3 90,9 6 165,0 54,5 15 
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Noter kommunen 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LKBR) och följer i all väsentlighet rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning, RKR. Avvikelser från detta avser redovisning av pensioner, RKR R 10. En beskrivning 

från avsteget från rekommendationen återfinns under rubriken pensionsskuld. 

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 

att tillgodogöra kommunen och de kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits 

till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärdet där inget annat anges. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not. Poster med väsentligt belopp och som anses 

viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder betraktas som 

jämförelsestörande. 

Skatteintäkter 

De redovisade skatteintäkterna består av de preliminära skatteinbetalningarna under 

inkomståret, en prognos för slutavräkning och skillnaden mellan den slutliga taxeringen och den 

redovisade skatteintäkten för föregående år. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 

baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R 2. 

Övriga intäkter 

VA-anslutningsavgifter och investeringsbidrag redovisas som en förutbetald intäkt i enlighet 

med RKR R2. Anslutningsavgifterna periodiseras på 50 år. Investeringsbidragen periodiseras 

mellan 10-50 år. 

Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 

med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar 

i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. 

Komponentavskrivningar tillämpas på fastigheter och tekniska anläggningar. Tillämpningen 

innebär att en anläggning delas in i komponenter som ges olika avskrivningstider utifrån faktisk 

bedömd nyttjandetid. Indelning i komponenter ska göras för investeringar över 250 tkr. Varje 

enskild komponent ska utgöra minst 250 tkr för fastigheter och 100 tkr för tekniska 

anläggningar. 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 20, 30, 50 år. Omprövning av 

avskrivningstider har gjorts under året. 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden. 

Normalt beräknas nyttjandeperioden till 3 år, men i förekommande fall 5 och 10 år. 
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Leasing 

Som finansiell leasing redovisas leasingavtal med en avtalstid överstigande tre år och som 

uppgår till betydande värde. De redovisas i balansräkningen som materiell anläggningstillgång 

och långfristig skuld. 

Övriga leasingavtal inom kommunen redovisas som operationella leasingavtal, då avtalstiden 

inte överstiger tre år. Hela kostnaden redovisas som rörelsekostnad. 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras som operationella då de ekonomiska 

riskerna och fördelarna med ägandet i allt väsentligt inte övergår till kommunen. 

Anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod på minst tre år klassificeras 

som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde är satt till 25 tkr. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 

anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar 

ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen den period de hänför sig till. 

Pensionsskuld 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt fullfonderingsmodellen. 

Enligt 6 kap 4§ LKBR ska pensionsförpliktelser som tjänats in före år 1998 inte tas upp som skuld 

eller avsättning. I bokslutet 2011 lyftes hela skulden in i balansräkningen och från och med 2012 

redovisas kommunens pensionsåtagande enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. 

Kommunen följer därmed inte RKR R 10. Motiven för fullfondering är att det ger en mer 

rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna om 

öppen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Om kommunen hade följt RKR R10 hade 

årets resultat påverkats negativt med 6,1 mnkr. Det egna kapitalet hade påverkats med 432,9 

mnkr och gett en soliditet på 32 %. 

Avsättningens storlek baseras på KPA:s pensionsberäkning och följer RIPS21. 

Kommunen betalar ut hela den så kallade individuella delen till de anställda. Den del av den 

individuella delen som inte betalats under året redovisas som en kortfristig skuld i bokslutet och 

betalas ut under efterföljande år. 

Avsättningar 

Avsättningar är en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp enligt RKR R 9, 

Avsättningar och ansvarsförbindelser. Kommunen tog upp en avsättning 2006 för deponier för 

att reglera förpliktelse för framtida åtaganden för deponierna. En ny kalkyl har gjorts under 2021 

och har nuvärdesberäknats. En ny avsättning om 14,8 mnkr gjordes därför under året för att 

möta åtagandet och den totala avsättningen var på balansdagen 19,3 mnkr. 
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Avsättning av ålderspension och efterlevandepension för förtroendevalda har beräknats tom 

31/12 2021. Avsättningen och ansvarsförbindelsen avseende förtroendevalda finns med i 

balansräkningen. 

Sammanställda räkenskaper 

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla sammanställda räkenskaper för den kommunala 

koncernen. I den kommunala koncernen ingår kommunen tillsammans med bolag och 

kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande. Under året har inga förändringar 

skett i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 

framgår under ”Finansiell analys koncernen”. 

De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats för att ge en 

rättvisande bild av kommunkoncernens totala ekonomi. 

 

Not 2   

Verksamhetens intäkter 2020 2021 

Taxor och avgifter 138,4 153,0 

Hyror och arrenden 42,0 42,1 

Bidrag 153,8 146,0 

Exploateringsintäkter 10,6 3,6 

Övriga intäkter 111,8 115,0 

Summa 456,6 459,7 

   

Not 3   

Verksamhetens kostnader 2020 2021 

Löner och sociala avgifter -1 172,5 -1 222,2 

Pensionskostnader -71,3 -77,3 

Bidrag -44,1 -44,3 

Externhyror -54,8 -55,1 

Köpta tjänster -346,1 -376,7 

Material samt övriga kostnader -181,2 -198,3 

Summa -1 870,0 -1 973,9 

   

Not 4   

Jämförelsestörande poster 2020 2021 

Kostnader   

Ändrat livslängdsantagande i RIPS - -19,3 

Avsättning deponi - -14,8 

Summa - -34,1 
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Not 5   

Avskrivningar 2020 2021 

Avskrivningar immateriella anläggningar -1,6 -2,6 

Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar -59,7 -65,4 

Avskrivningar maskiner och inventarier -21,5 -19,8 

Avskrivningar på leasing - -0,3 

Nedskrivningar -0,0 0,0 

Summa -82,8 -88,1 

   

Not 6   

Skatteintäkter 2020 2021 

Preliminär skatteintäkt 1 478,5 1 487,5 

Preliminär slutavräkning innevarande år -19,1 4,4 

Slutavräkningsdifferens föregående år -6,5 30,8 

Summa 1 452,9 1 522,7 

   

Not 7   

Generella statsbidrag 2020 2021 

Inkomstutjämningbidrag 62,2 72,5 

Kostnadsutjämningsbidrag -25,7 -23,5 

Regleringsbidrag 27,4 80,2 

Generella bidrag 54,4 14,0 

Kommunal fastighetsavgift 56,1 58,9 

Bidrag för LSS-utjämning 11,4 6,9 

Införandebidrag 12,1 0,4 

Summa 197,9 209,4 

   

Not 8   

Finansiella intäkter 2020 2021 

Utdelning på aktier och andelar 1,4 0,9 

Ränteintäkter 1,2 1,0 

Övriga finansiella intäkter 2,6 1,6 

Summa 5,2 3,5 

   

Not 9   

Finansiella kostnader 2020 2021 

Räntekostnader -5,2 -3,8 

Ränta på pensionsavsättningen -16,2 -9,5 
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Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 

Summa -21,6 -13,6 

   

Not 10   

Ej likvidpåverkande poster 2020 2021 

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 82,8 88,1 

Reavinster/förluster 10,0 -3,7 

Avsatt till pension -0,4 17,7 

Periodisering investeringsbidrag -6,2 -5,9 

Avsättning deponi 1,0 14,8 

Övrigt 7,7 7,2 

Summa 94,8 118,2 

   

Not 11   

Immateriella anläggningstillgångar 2020 2021 

Anskaffningsvärde 11,5 12,4 

Ackumulerade avskrivningar -2,9 -5,4 

Summa 8,6 7,0 

   

Redovisat värde vid årets ingång 4,4 8,6 

Årets aktiveringar 5,8 1,0 

Årets avskrivningar -1,6 -2,5 

Nedskrivning/utrangering  -0,1 

Redovisat värde immateriella tillgångar 8,6 7,0 

   

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3-10 år. Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,9 år. 

   

Not 12   

Materiella anläggningstillgångar 2020 2021 

   

Mark och byggnader   

Anskaffningsvärde 2 304,6 2 402,9 

Ackumulerade avskrivningar -933,0 -990,4 

Summa bokfört värde 1 371,6 1 412,5 

   

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 20-50 år. Genomsnittlig nyttjandetid 37,9 år. 

   

Maskiner och inventarier   

Anskaffningsvärde 325,9 345,4 
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Ackumulerade avskrivningar -212,6 -231,0 

Summa bokfört värde 113,3 114,4 

   

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 3-15. Genomsnittlig nyttjandetid 11,3 år. 

   

Mark och byggnader   

Redovisat värde vid årets ingång 1 244,4 1 371,6 

Årets aktiveringar 190,9 108,8 

Årets avskrivningar -59,6 -65,4 

Nedskrivning/utrangering -2,0 -2,5 

Försäljningar -1,3 - 

Omklassifcering -0,8 - 

Redovisat värde mark och byggnader 1 371,6 1 412,5 

   

Maskiner och inventarier   

Redovisat värde vid årets ingång 103,5 113,3 

Årets aktiveringar 32,3 21,3 

Årets avskrivningar -21,4 -19,8 

Nedskrivningar/utrangeringar -1,8 -0,4 

Försäljningar - - 

Omklassificering 0,7 - 

Redovisat värde maskiner och inventarier 113,3 114,4 

   

Leasing av materiella tillgångar   

Maskiner och inventarier   

Anskaffningsvärde - 2,8 

Ackumulerade avskrivningar - -0,3 

Redovisat värde leasing av maskiner och inventarier - 2,5 

   

Summa maskiner och inventarier 113,3 116,9 

   

Pågående projekt   

Redovisat värde vid årets ingång 190,1 129,9 

Investerat under året 172,5 216,7 

Aktiverat under året -229,0 -131,1 

Justering detaljplaner -4,0 - 

Omklassificering 0,3 -3,6 

Redovisat värde pågående projekt 129,9 211,9 
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Summa materiella tillgångar 1 614,8 1 741,3 

   

Not 13   

Finansiella anläggningstillgångar 2020 2021 

Aktier och andelar   

Stenungsundshem AB 35,8 35,8 

Std's Energi och Miljö AB 0,2 0,2 

Soltak AB 1,6 1,6 

Kommuninvest 18,6 18,6 

Renova AB 2,9 2,9 

Fjärrvärmestiftelsen, grundfondskapital 0,4 0,4 

Summa aktier och andelar 59,5 59,5 

   

Långfristiga fordringar inom koncernen 65,0 59,3 

Bostadsrätter 0,9 0,9 

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 

Summa 125,5 119,7 

   

Not 14   

Kortfristiga fordringar 2020 2021 

Kundfordringar 31,1 33,1 

Statsbidragsfordringar 50,1 49,9 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22,8 28,4 

Övriga kortfristiga fordringar 31,2 68,7 

Summa 135,2 180,1 

   

Not 15   

Kassa o bank 2020 2021 

Bankkonton 3,3 4,4 

Koncernbank 161,7 50,1 

Summa 165,0 54,5 

   

Not 16   

Eget kapital 2020 2021 

Ingående eget kapital 321,4 474,0 

Justerat eget kapital detaljplaner -3,9 - 

Justerat eget kapital gatukostnadsersättningar 18,3 - 

Årets resultat 138,2 85,6 

Utgående eget kapital 474,0 559,6 
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Not 17   

Specifikation - avsatt till pensioner 2020 2021 

Intjänad pensionsrätt 293,6 292,7 

Förmånsbestämd ålderspension 80,5 94,0 

Särskild avtals/ålderspension 0,5 0,3 

Pension till efterlevande 5,4 6,4 

PA-KL pensioner 47,5 48,4 

Förtroendevalda 1,2 1,3 

Livränta 10,4 10,3 

Löneskatt 106,5 109,9 

Summa avsatt till pensioner 545,6 563,3 

   

Avsättning för pensioner 2020 2021 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 100,1 106,4 

Pensionsutbetalningar -2,4 -2,8 

Nyintjänad pension 9,4 15,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,3 1,5 

Ändrat livslängsantagande RIPS - 4,6 

Förändring löneskatt 1,2 4,6 

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning -3,9 - 

Övrig post -0,3 0,1 

Utgående avsättning 106,4 130,3 

   

Avsättning till pensioner intjänade före 1998 2020 2021 

Ingående avsättning, inkl löneskatt 445,9 439,2 

Pensionsutbetalningar -22,2 -22,3 

Ändrat livslängsantagande RIPS - 10,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 10,7 6,3 

Övrigt 6,6 0,3 

Överfört förtoendevalda till ordinarie beräkning -0,5 - 

Förändring löneskatt -1,3 -1,4 

Utgående avsättning 439,2 433,0 

   

Summa avsättning pensioner 545,6 563,3 

   

Aktualiseringsgrad 97 %. Kommunen har inga tjänstepensioner med visstidsförordnanden. Beräkningsgrund för 

pensioner framgår av not 1. 
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Not 18   

Övriga avsättningar 2020 2021 

Avsättning för återställande av deponi   

Redovisat värde vid årets ingång 4,2 4,7 

Nya avsättningar 1,0 14,8 

Ianspråktagna avsättningar -0,5 -0,2 

Summa övriga avsättningar 4,7 19,3 

   

Not 19   

Långfristiga skulder 2020 2021 

Lån i bank och kreditinstitut 650,0 540,0 

Långfristig leasingskuld - 2,6 

Övriga långfristiga skulder 0,1 0,0 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter 80,9 83,5 

Genomsnittlig nyttjandetid 33,3 år.   

Övriga investeringsbidrag 1,4 5,5 

Genomsnittlig nyttjandetid 23,0 år   

Summa 732,4 631,6 

   

Not 19 a   

Marknadsvärde ränteswappar   

Kommunen använder endast ränteswappar som finansiellt instrument för att säkra ränterisk. Nedan görs en 

beskrivning av vilka säkringsrelationer avseende swappar som fanns utestående på balansdagen. Kommunen har inte 

förtidsinlöst eller förlängt några swapkontrakt under perioden. Alla kommunens lån är upptagna av Kommuninvest. 

   

Förfall till räntejustering enligt följande tkr: 2020 2021 

2021 30 000 - 

2022 50 000 50 000 

2023-2025 - - 

Summa 80 000 50 000 

   

Derivat   

Nominellt värde swapkontrakt 80 000 50 000 

Marknadsvärde 77 457 49 336 

Undervärde -2 543 -644 

   

Genomsnittlig ränta inkl derivat 0,80 % 0,64 % 

Genomsnittlig ränta exkl derivat 0,39 % 0,33 % 

Räntebindning inkl derivat 2,21 år 1,64 år 
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Räntebindning exkl derivat 2,10 år 1,62 år 

   

Motparter swapkontrakt   

Nordea 30 000 - 

SEB 50 000 50 000 

Summa 80 000 50 000 

   

Räntekostnader 2020 2021 

Räntekostnader totalt 5 162 3 773 

- därav derivat 2 365 1 785 

 

 

  

Säkringsinstrumentens påverkan   

Räntesäkringen utgår från finanspolicyns risknivåer. Räntederivaten har möjliggjort att nivåerna avseende 

räntebindning enligt finanspolicyn har kunnat uppfyllas. 

   

Not 20   

Kortfristiga skulder 2020 2021 

Leverantörsskulder 62,5 113,3 

Semesterlöneskuld 80,0 83,4 

Personalens skatter och avgifter 19,9 19,4 

Löneskatt 10,2 9,9 

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 158,4 137,1 

Övrigt 25,3 29,0 

Summa 356,3 292,1 

   

Not 21   

Borgensåtaganden 2020 2021 

Stenungsundshem AB 420,9 398,0 

Renova AB, pensionsförpliktelser 0,8 0,7 

Soltak AB 23,2 20,7 

Bostadsrättsföreningar* 85,4 83,8 

Övriga föreningar 14,5 13,7 

Summa 544,8 516,9 

   

Not 22   

Operationella hyres- och leasingavtal   

Framtida hyresavgifter fastigheter 2020 2021 

- som förfaller inom ett år 46,1 38,5 

- som förfaller två till fem år 94,5 72,6 
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- som förfaller senare än fem år 9,2 - 

Summa hyresavgifter fastigheter 149,8 111,1 

   

Operationell leasing lös egendom   

- som förfaller inom ett år 1,0 13,3 

- som förfaller inom två till fem år 2,2 7,2 

- som förfaller senare än fem år - - 

Summa övriga leasing/hyresavgifter 3,2 20,5 

   

Finansiell leasing   

Totala minimileaseavgifter - 2,7 

Framtida finansiella kostnader - -0,1 

Nuvärdet av minimileaseavgifter - 2,6 

   

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt 

följande: 

  

- som förfaller inom ett år - 0,6 

- som förfaller inom två till fem år - 2,0 

- som förfaller senare än fem år - - 

Summa - 2,6 

   

Not 23   

Kommuninvest   

Stenungsunds kommun har i maj 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 

AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 

en uppskattning av den finansiella effekten av Stenungsunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, 

kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor 

och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Stenungsunds kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 

1 111 668 923 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 126 217 205 kronor. 

   

Not 24   

Räkenskapsrevision   

Den totala kostnaden för kommunrevisionen uppgår till 1 051 tkr varav kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till 

640 tkr. Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 186 tkr och avser kostnader för granskning av bokföring, 

delårsrapport och årsredovisning. 

   

Not 25   

Särredovisningar   

Särredovisningar har upprättats enligt fjärrvärmelagen (2008:263) och finns tillgängliga hos Stenungsunds Energi AB, 

tel 0303-73 10 00, www.stenungsundsenergi.se 
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Not 26   

Närstående relationer   

Kommunkoncernen har interna transaktioner om 1337 mnkr. Kommunens största närstående leverantörer är 

Stenungsundshem, Stenungsunds Energi och Miljö samt Soltak. Kommunens ledning har inga närstående relationer med 

externa organisationer som kommunkoncernen har avtalsförhållanden med. 

   

Not 27   

Väsentliga händelser efter balansdagen   

Den 24/2 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Hur detta kommer att påverka världen är svårt att förutspå, men det är 

rimligt att anta att det kommer att påverka såväl Europas som Sveriges ekonomi. 

   

Noter koncernen 

Not 1   

Verksamhetens intäkter 2020 2021 

Avgifter och hyror 330,1 350,2 

Bidrag 154,2 146,0 

Exploateringsintäkter 10,6 3,6 

Övriga intäkter 183,0 151,2 

Summa 677,9 651,0 

   

Not 2   

Verksamhetens kostnader 2020 2021 

Personalkostnader -1 227,9 -1 292,9 

Pensionskostnader -76,1 -82,6 

Bidrag -44,1 -44,3 

Externhyror -29,8 -25,6 

Köpta tjänster -305,3 -339,2 

Material samt övriga tjänster -272,9 -284,3 

Skattekostnad -20,0 -8,8 

Summa -1 976,1 -2 077,7 

   

Not 3 2020 2021 

Jämförelsestörande poster   

Kostnader   

Ändrat livslängdsantagande i RIPS - -19,3 

Avsättning deponi - -14,8 

Summa - -34,1 
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Not 4   

Avskrivningar 2020 2021 

Avskrivningar -131,2 -136,5 

Nedskrivningar -0,0 -0,0 

Summa -131,2 -136,5 

   

Not 5   

Skatt på årets resultat 2020 2021 

Aktuell skatt -16,3 -7,8 

Uppskjuten skatt -3,7 -1,0 

Summa -20,0 -8,8 

   

Not 6   

Likvida medel 2020 2021 

Koncernkonto 161,2 50,1 

Bank 61,1 40,8 

Summa 222,3 90,9 

   

Not 7   

Eget kapital 2020 2021 

Ingående eget kapital 770,3 995,4 

Justering eget kapital detaljplaner -3,9 - 

Justering eget kapital gatukostnadsersättningar, 

anslutningsavgifter 

30,5 - 

Årets resultat 198,5 119,3 

Utgående eget kapital 995,4 1 114,7 

   

Not 8   

Avsättningar 2020 2021 

Pensionsavsättningar 549,9 569,0 

Avsättning deponi 4,7 -19,3 

Uppskjuten skatt 43,6 -43,5 

Summa 598,2 631,8 

   

Not 9   

Långfristiga skulder 2020 2021 

Skulder till banker, kreditinstitut mfl 996,5 823,4 

Övriga långfristiga skulder 82,5 91,6 

Summa 1 079,0 915,0 
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Not 10   

Kortfristiga skulder 2020 2021 

Leverantörsskulder 78,5 120,8 

Skulder till kreditinstitut 101,1 138,8 

Löneskatt 18,2 10,1 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 178,3 171,8 

Övrigt 123,5 119,5 

Summa 499,6 561,0 

   

Not 11   

Ansvarsförbindelse 2020 2021 

Stenungsundshem AB, FASTIGO 0,3 0,3 

Summa 0,3 0,3 
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Driftsredovisning 

RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 

Resultatet för Stenungsunds kommun uppgår till 85,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot 

budget om 66,4 mnkr. Den enskilt största posten som bidrar till överskottet är skatter och 

bidrag som har en avvikelse på 66,8 mnkr. Utvecklingen av arbetade timmar har varit starkare 

och därmed givit högre skatteintäkter än vad SKR tidigare prognostiserat. Extra statsbidrag till 

skolväsendet och äldreomsorgen har också bidragit till avvikelsen. Vidare har kommunen under 

merparten av året blivit kompenserade för sjuklönekostnader, vilket påverkar resultatet med 8,1 

mnkr. Bland de negativa avvikelserna återfinns en avsättning för deponierna om 14,8 mnkr. 

Under året har nytt livlängsantagande för beräkning av pensionsskulden antagits och påverkar 

kommunen med en kostnad på 19,3 mnkr. Försäljning av exploateringsfastigheter redovisar en 

nettovinst om 2,8 mnkr. 

ÖVERGRIPANDE 

"Kommunövergripande" har en negativ avvikelse gentemot budget på 0,5 mnkr. Orsaken till 

underskottet beror främst på ökade kostnader för räddningstjänst, vilket beror på att Södra 

Bohusläns Räddningstjänstförbunds kostnader för löner, pensioner och köpta tjänster varit 

högre än budgeterat. 

De personalrelaterade kostnaderna redovisar för året en negativ budgetavvikelse på 2,5 mnkr. 

Avvikelsen beror på att semesterlöneskulden ökat med 3,3 mnkr, vilket är 2,9 mnkr mer än 

budgeterat. Ökningen beror på att antalet sparade dagar ökat i kombination med att varje 

sparad dag är värd mer till följd av löneökningar. Förändringen av timlöneskulden är också 

högre än budgeterat. Detta dämpas av att kostnaderna för företagshälsovård och 

personalinsatser är lägre än budgeterat. 

I kommunövergripande ingår medel avsatta för volymförändringar, löneökningar, ökade 

driftskostnader för investeringar samt kostnader för detaljplaner och förstudier. Dessa redovisar 

ett sammantaget överskott om 5,3 mnkr. Medlen för volym- och löneökningar har inte tagits i 

anspråk fullt ut medan kostnaderna för detaljplaner och förstudier överskridit budgeterat 

belopp. 

SEKTORERNA 

Under 2021 redovisar sektorerna ett sammantaget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av 

sektorerna gör ett överskott medan en sektor, sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott. 

Samhällsbyggnads underskott uppgår till 12,2 mnkr och beror på den avsättning om 14,8 mnkr 

som gjorts för återställandet av kommunens två deponier. I övrigt påverkas sektorns budget 

positivt av högre intäkter för bygglov och planavgifter. Sektor utbildning redovisar ett överskott 

om 14,4 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är lägre personalkostnader då 

pandemin inneburit hög frånvaro i kombination med att det varit svårt att hitta personal som 

kunnat ersätta den frånvarande personalen. Inom sektorn redovisar samtliga verksamheter 

överskott med undantag från kompetens och utveckling samt kultur och fritid som har haft stor 

ekonomisk påverkan av pandemin. Sektor socialtjänst redovisar ett budgetöverskott på 13,0 

mnkr och det beror främst på obudgeterade statsbidrag, stängda avdelningar inom SÄBO och 
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lägre kostnader för placeringar för vuxna med missbruksproblematik. Sektor stödfunktioner 

redovisar ett budgetöverskott om 3,1 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för 

administrativa tjänster från SOLTAK och lägre kostnader för personal till följd av tillfälliga 

vakanser samt frånvaro på grund av pandemin. Överskottet dämpas av att kommunen avslutat 

ett fastighetsavtal. 

FRAMTIDSBEDÖMNING SEKTORERNA 

Ökad befolkning ställer krav på ökad service inom alla sektorer, men framförallt utbildning och 

socialtjänst. Ökad befolkning medför också ökade investeringar, framförallt i skolor och 

boenden samt inom VA och gata. Detta kommer innebära utmaningar för kommunens ekonomi 

och kommer ställa krav på effektivitetsåtgärdande arbete. Inom vissa yrkeskategorier förväntas 

rekryteringssvårigheter och kommunen arbetar långsiktigt med en kompetensförsörjningsplan. 

Driftredovisning, mnkr Budget 2020 Bokslut 2020 Budget 

2021 

Bokslut 

2021 

Budget-

avvikelse 

Politisk verksamhet -10,8 -9,4 -10,6 -10,2 0,3 

Kommunövergripande -73,8 -43,5 -41,3 -41,8 -0,5 

      

Sektor utbildning      

Sektorsövergripande -9,5 -15,8 -24,8 -22,7 2,1 

Förskola -153,5 -148,4 -151,6 -147,9 3,6 

Grundskola -304,6 -300,5 -312,8 -308,1 4,7 

Staben -59,0 -57,7 -56,4 -55,0 1,4 

Gymnasium -112,6 -106,7 -118,7 -114,2 4,4 

Särskola -23,8 -22,5 -25,2 -24,9 0,3 

Kompetens och utveckling -31,9 -29,2 -33,3 -33,7 -0,4 

Kultur och fritid -76,0 -77,9 -76,6 -78,3 -1,8 

Summa -770,8 -758,7 -799,2 -784,8 14,4 

      

Sektor socialtjänst      

Sektorsövergripande -9,8 -8,1 -9,7 -9,3 0,4 

IFO -109,5 -111,1 -115,5 -108,9 6,6 

Funktionshinder -143,8 -135,2 -148,4 -147,2 1,2 

Vård och omsorg -262,0 -251,0 -271,3 -266,4 4,9 

Summa -525,1 -505,4 -544,9 -531,8 13,0 

      

Sektor samhällsbyggnad      

Samhällsbyggnad -52,1 -51,0 -63,6 -75,8 -12,2 

Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0 

VA-verksamheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0 

Summa -52,1 -51,0 -63,6 -75,8 -12,2 
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Sektor stödfunktioner      

Stabsfunktioner -85,8 -79,4 -89,3 -83,2 6,0 

Fastighet (inäktsfinansierad) 0 -1,3 -7,4 -10,1 -2,8 

Servicefunktionen -88,0 -86,4 -94,5 -94,6 -0,2 

Summa -173,7 -167,0 -191,1 -187,9 3,1 

      

Kalkylerad kapitalkostnad 113,3 100,4 103,9 104,7 0,8 

Avskrivningar -91,3 -82,8 -84,7 -88,1 -3,4 

      

Nettokostnad -1 584,4 -1 517,5 -1 631,3 -1 615,8 5,1 

      

Finansverksamheten 1 607,7 1 649,7 1 650,4 1 698,6 48,2 

Reavinst fastighetsförsäljningar 0 5,9 0,0 2,8 2,8 

      

Årets resultat 23,4 138,2 19,2 85,6 66,4 

 

Sektorerna Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Avvikelse i % 

Utbildning -758 737 -799 194 -784 806 14 388 1,8 % 

Socialtjänst -505 386 -544 853 -531 824 13 029 2,4 % 

Samhällsbyggnad -44 729 -63 629 -75 855 -12 226 -19,2 % 

Stödfunktioner -166 999 -191 078 -187 948 3 130 1,6 % 

Summa sektorerna -1 475 851 -1 598 754 -1 598 754 18 320 1,1 % 
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Investeringsredovisning 

Stenungsunds kommun har under 2021 nettoinvesterat för 207 mnkr, vilket är 42 mnkr högre än 

2020. Under året har stora byggnationer pågått. De största projekten består av byggnation av 

Hallernas nya högstadieskola, till- och ombyggnation av Stora Höga skola F-6, 

Kyrkenorumsskolan, Hallerna idrottshall och skola samt Nösnäsgymnasiets kök och matsal. I 

kommande planeringsperiod har kommunen en hög investeringsvolym och det planeras för 

stora byggnationer i lokaler och infrastruktur de närmaste åren. 

Investeringar delas in i: 

• Större investeringar 

• Lokaler 

• Sektorernas årliga löpande investeringar 

• Övriga investeringar inom samhällsbyggnad 

• Investeringar och utgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten 

Löpande årliga investeringar är sektorernas återinvesteringar i främst inventarier. Övriga 

investeringar inom samhällsbyggnad består dels av projekt av engångskaraktär, tex resecentrum 

och geotekniska åtgärder i skredriskområden och dels av utbyggnad och underhåll av 

kommunens gator, gång- och cykelvägar samt lekplatser. 

Investeringar och utgifter inom den avgiftsfinansierade verksamheten består av två delar. Inom 

VA-verksamheten består investeringarna av planerat underhåll på vatten- och 

avloppsanläggningar samt förnyelse av rörnät. Finansiering sker genom avgifter från kunder via 

bland annat vatten och avloppsavgifter samt anläggningsavgifter. Inom 

exploateringsverksamheten består investeringar och utgifter främst av gatuutbyggnad som 

finansieras via sålda tomter. 

2021 års nettoinvesteringar uppgår till 207 mnkr och bruttoinvesteringarna uppgick till 217 

mnkr. Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 403 mnkr netto respektive 411 mnkr brutto, 

vilket innebär en avvikelse på 196 mnkr respektive 195 mnkr. Budgetavvikelsen beror till största 

delen på att investeringar inom fastighetsområdet blev lägre än budgeterat beroende på 

förskjutningar i tidsplaner på grund av tex överklaganden och längre ledtider. Avvikelser inom 

övriga områden beror på försenade projekt inom infrastruktur och resecentrum. 

De enskilt största avvikelserna består dels av ett överskott avseende markinköp på 26 mnkr 

beroende på att mark ej har funnits till försäljning. Byggnation av Norra Hallerna förskola har ej 

kunnat starta på grund av ett överklagande gällande bygglov vilket ger en avvikelse på 23 mnkr. 

Ombyggnationen av Nösnäsgymnasiets kök och matsal har en förskjuten tidsplan vilket gav en 

avvikelse på 14 mnkr. 

Under året har tre större projekt färdigställts. Utbyggnaden av Hallernaskolan är klar. Skolan har 

komplette-rats med ny fullskalig idrottshall som kan delas in i tre undervisningssalar samt sex 

omklädningsrum. I bygg-naden ryms även 4 nya klassrum, musik, NO samt slöjdsalar. Total 
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investeringsutgift uppgår till 60 mnkr vil-ket är 4 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva 

avvikelsen beror på billigare materialval, lägre kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten samt 

lägre kostnader för projektering. 

Räddningstjänstens varmförråd färdigställdes under hösten 2020 men avslutades ekonomiskt 

under 2021. Totalt utfall för projektet uppgår till 8 mnkr vilket ger en positiv avvikelse om 0,3 

mnkr. Med det nya förrådet kan räddningstjänsten skydda sin utrustning mot väder och vind 

samtidigt som de har sina saker inom räck-håll. En del av byggnaden fungerar även som 

utbildningslokal. 

Nösnäs pausrum och klassrum står klart och har varit i bruk sedan ett par månader. Totalt har 

ombyggnationen kostat 4 mnkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 1 mnkr. 

Avvikelsen beror till största delen på att kommunen fick ett lägre anbud än budgeterat. 

Under året har kommunen även arbetat med ett antal projekt som fortfarande pågår. Hallernas 

nya högstadieskola är i full produktion. Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre våningar. 

Projekt förväntas tas i drift höstterminen 2023 och prognosen uppgår till 188 mnkr. 

Arbetet med tillbyggnaden av Stora höga F-6 befinner sig i slutfasen och de nya lokalerna 

planeras tas i bruk i slutet av mars 2022. Därefter påbörjas ombyggnationen av det nuvarande 

köket och matsalen i lågstadiedelen. Ombyggnationen förväntas stå färdigt och tas i drift under 

oktober 2022. Total prognos för projektet uppgår till 99 mnkr. 

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök är i full gång sedan mitten av juni 2021. I dagsläget är 

utbygganden klar och snart påbörjas installationsarbetena. Efter ombyggnationen kommer 

köket kunna öka sin produktion till 5 000 portioner/dag, jämfört med dagens 3 500 

portioner/dag. Lokalerna kommer tas i bruk under hösten 2022 och total prognos är 42 mnkr. 

Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan startades under sommaren 2021. Skolans planlösning 

ska förändras för att möta verksamhetens behov. Projektet beräknas vara färdigt inför skolstart 

2022 och prognos för projektet uppgår till 22 mnkr. 

Hallerna förskola är färdigprojekterad men på grund av en överklagan gällande bygglov är 

projektet försenat. Förhoppningen är att byggnationen kommer igång efter sommaren 2022. 

Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Upphandling är klar och entreprenör är 

utsedd. Byggstart kommer ske under våren 2022. Slutbesiktning av det nya boendet är planerad 

till april 2023. Pro-gnos uppgår till 26 mnkr. 

Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet är upphandlad och slutprojektering 

pågår. 

Hela projektet beräknas vara färdigt och tas i bruk under januari 2023 och prognosen är 16 

mnkr. 
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Investeringsredovisning 2021

Investeringar sedan projektets start Årets investeringar

Beslutad Ack Budget- Budget Utfall Avvikelse

tkr totalbudget utfall Prognos avvikelse 2021 dec dec

Större investeringar

Hallerna idrottshall och skola 64 000 59 578 4 422 2 500 1 959 541

 - Inventarier 400 581 -181

Varmförråd räddningstjänst 8 500 8 174 326 100 70 30

Nösnäs pausrum och klassrum 4 943 3 946 997 465 297 168

Hallerna högstadium 208 585 31 511 188 000 20 585 42 851 31 511 11 340

Stora Högaskolan 99 240 58 847 99 240 0 51 090 44 608 6 482

Norra Hallerna förskola 30 193 6 738 23 455

Nösnäs kök och matsal 42 175 15 175 42 175 0 26 366 12 266 14 100

 - Inventarier 980 0 980

LSS Söbacken 25 620 1 008 25 620 0 12 950 1 008 11 942

Kyrkenorumskolan ombyggantion 22 030 6 294 22 030 0 16 338 6 106 10 232

 - Inventarier 0 50 -50

Nya klassrum Nösnäs 16 300 1 009 16 300 0 14 600 895 13 705

Resecentrum 181 000 9 895 197 937 -16 937 11 393 1 161 10 232

Markinköp 26 140 0 26 140

Investeringsreserv 2 795 0 2 795

Lokalinvesteringar 39 986 21 735 18 251

Sektor utbildning 13 817 7 204 6 613

Sektor socialtjänst 2 617 1 900 717

Sektor stödfunktioner 7 302 6 157 1 145

Sektor Samhällsbyggnad 35 124 23 135 11 989

VA 52 720 41 760 10 960

Avfall 400 0 400

ÅVC, omförda detaljplanekostnader och förstudier

VA - investeringutgifter i exploateringsprojekt 17 250 3 642 13 608

Gata -  investeringutgifter i exploateringsprojekt, 3 120 3 938 -818

budgetavvikelse finansieras av investeringsbidrag

Summa investeringsutgifter 411 497 216 721 194 776

Investeringsbidrag 0 -3 243 3 243

Exploatering

Exploatering gata i exploateringsområden 480 1 558 -1 078

VA anslutningsavgifter -9 100 -8 431 -669

Summa Nettoinvesteringar 2021 402 877 206 605 196 272

Avgiftsfinansierad verksamhet
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Sektor utbildning 

Sektor utbildning består av fem verksamheter; Förskola, Grundskola, Gymnasium, Kompetens 

och utveckling samt Kultur och fritid. Kompetens och utveckling består av vuxenutbildning, 

enheten för nyanlända samt arbetsmarknadsenhet. Kultur och fritid innefattar bibliotek, 

allmänkultur och ungdomsverksamhet samt idrott och anläggning. Staben, som är gemensam 

för verksamheterna inom sektor utbildning, består av två delar. Den ena delen är 

administrationen och den andra delen är stöd vilket innebär barn- och elevhälsa och enheten för 

flerspråkighet. 

 2019 2020 2021 

Intäkter 615 377 627 152 634 481 

Kostnader -1 350 662 -1 385 889 -1 419 287 

- varav Personalkostnader -620 126 -640 607 -652 079 

- varav Lokalkostnader -120 754 -120 547 -122 918 

Netto -735 285 -758 737 -784 806 

Budgetram 729 954 770 813 799 194 

Avvikelse -5 331 12 076 14 388 

Nettokostnadsutveckling -4% 3% 3 % 

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 

Sektorsövergripande 24 754 22 667 2 087 

Förskola 151 572 147 932 3 640 

Grundskola 312 822 308 089 4 733 

Staben 56 342 54 970 1 372 

Gymnasieskola 118 657 114 207 4 450 

Grund- och gymnasiesärskola 25 201 24 911 290 

Kompetens och utveckling 33 265 33 683 -418 

Kultur och Fritid 76 581 78 347 -1 766 

Summa sektor utbildning 799 194 784 806 14 388 

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor utbildning redovisar ett överskott om 14 388 tkr för 2021 vilket motsvarar 1,8 % av 

sektorns nettobudget. Samtliga utbildningsverksamheter redovisar ett överskott medan Kultur 

och Fritid och Enheten för nyanlända inom Kompetens och utveckling redovisar underskott. 

Underskotten kan till största del knytas till pandemin. 

Sektorns intäkter från statsbidrag har ökat med 507 tkr vilket motsvarar 0,6% jämfört med 2020. 

Statsbidrag från Skolverket har ökat men samtidigt har bidragen från Migrationsverket och 
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Arbetsförmedlingen minskat. Det faktum att statsbidragen ofta är riktade till specifika insatser i 

verksamheten och att de kan förändras med kort varsel gör att de blir svåra att ta hänsyn till i 

budgeten och det blir svårt att planera verksamheten. 

Sektorns totala personalkostnad har ökat med 1,79% vilket, med hänsyn tagen till avtalsmässig 

lönerörelse samt volymförändringar innebär att personalkostnaden minskat jämfört med 

föregående år. Den relativt låga kostnaden för personal är också den främsta orsaken till 

sektorns redovisade överskott gentemot budget. Personalkostnaden i 

utbildningsverksamheterna har legat på en relativt låg nivå sedan pandemin bröt ut i början av 

2020. Pandemin har inneburit relativt höga sjuktal samtidigt som det varit svårt att hitta 

personal som kan ersätta de som är frånvarande. Övriga kostnader överstiger budget och det 

beror till stor del på att sektorn gjort en satsning på ökad måluppfyllelse i slutet av året vilket 

inneburit ökade inköp av läromedel och pedagogiskt material. 

Inom verksamheterna grundskola och gymnasium har fyllnadsgraderna i klasserna ökat. 

Grundskolan har sedan höstterminen 2021 arbetat med aktiv skolplacering utifrån det fria 

skolvalet och närhetsprincipen med syfte att minska antalet tomma skolplatser. Gymnasiet har 

under de senaste åren haft stora volymökningar vilket underlättat för verksamheten att få bra 

fyllnadsgrad i klasserna. I båda fallen innebär det att effektiviteten i verksamheten ökat. 

Under våren 2021 annonserade Regeringen att medel skulle tillföras skolväsendet med syfte att 

dämpa effekterna av pandemin. Stenungsund har liksom alla Sveriges kommuner tagit del av 

den så kallade Skolmiljarden. Medlen har i första hand gått till grundskola och 

gymnasieverksamheten och en mindre del har gått till vuxenutbildning och 

ungdomsverksamheten inom Kultur och Fritid. Medlen har riktats till att öka måluppfyllelsen 

bland eleverna. Inom grundskolan har medlen använts för att minska risken för att elever tvingas 

till introduktionsprogrammen i gymnasiet och medlen som gått till gymnasiet har använts för att 

öka andelen elever som tar examen. Fristående grundskolor och gymnasieskolor har 

kompenserats med medel ur Skolmiljarden i samma utsträckning som kommunens egen 

verksamhet. 

Kompetens och utveckling och Kultur och Fritid har tagit del av extra satsningar i budgeten 

2021, både i form av driftsmedel och investeringar. Arbetsmarknadsenheten, som är en del av 

Kompetens och utveckling, har fått 2 800 tkr för att få fler personer i självförsörjning och 

därmed minska behovet av bidrag i form av exempelvis försörjningsstöd. Den tillfälliga 

satsningen på att få fler i sysselsättning övergår till att bli en permanent del av verksamheten 

från 2022. Kultur och Fritid har fått medel avseende hamnen, badplatserna, Kulturhuset 

Fregatten samt upprustning av vandringsleder. De extra satsningarna påverkar inte sektorns 

resultat då alla medel använts såsom de var avsedda och verksamheterna har fullföljt de 

åtaganden som var knutna till satsningarna. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Covid-19-pandemin har sedan i början av 2020 på olika sätt och i olika utsträckning påverkat 

sektorn. Under 2021 har sektorns verksamheter, på samma sätt som under 2020, i dialog med 

de fackliga organisationerna, kontinuerligt säkerställt beredskap, kommunikationsinsatser och 

riskbedömningar för att snabbt kunna anpassa verksamheterna till olika rekommendationer och 
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direktiv. Frånvaron av personal och barn/elever har under delar av året varit hög för att vid 

årsskiftet 2021/2022 vara den högsta sektorn haft under hela pandemin. Såväl gymnasiet som 

högstadiet och vuxenutbildningen har under vårterminen 2021, utifrån smittläge, bedrivit 

distans- respektive semidistansundervisning. Pandemin har påverkat möjligheterna till 

arbetsplatsförlagd utbildning, och andra insatser på grund av restriktivitet hos externa företag 

och organisationer. Mottagandet av kvotflyktingar har i princip uteblivit under 2020 och 2021. 

Kvoterna har därför inte fyllts vilket innebär att dessa troligen kommer 2022 i stället. 

Sektorns fokus för 2021 har varit långsiktigt, strategiskt och har präglat hela sektorns arbete. 

Fokusområdena är: 1. Systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering, 2. Tidiga insatser och 

mindre barngrupper i förskolan, 3. Organisera för särskilt stöd, 4. Fler ungdomar ska slutföra sin 

utbildning, 5. Fler människor i sysselsättning/självförsörjning, 6. Skapa och vidareutveckla 

attraktiva arbetsplatser/arbetsgivare, 7. Pedagogisk ekonomistyrning och 8. Samplanering – 

verksamhetsbehov, lokaler och ekonomi. 

Det Systematiska kvalitetsarbetet (SKA) med sina tre temaområden: Mål och resultat, 

Lärandeprocesser samt Trygghet och trivsel har nu etablerats i hela sektorn. För varje 

temaområde och i varje verksamhet genomförs kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser för att 

exempelvis säkerställa undervisningens eller verksamhetens kvalitet och utveckling. Sektorn har 

under 2021 fokuserat på att organisera för SKA, ett distribuerat ledarskap och på att öka 

kompetensen kring analyser och analysarbete. 

Under året har förskolan arbetat med förberedelser för satsningen Tidiga insatser och mindre 

barngrupper. Satsningens syfte är långsiktigt med ambition att leda till ökad måluppfyllelse och 

fler i sysselsättning och på sikt självförsörjning. Som ett led i förberedelserna har verksamheten 

arbetat med implementering av Lekresponsiv undervisning och Språkutvecklande insatser. 

Språket är avgörande för hur barnet klarar resten av skolan och på sikt arbetslivet. Satsningen 

syftar till att stärka barn tidigt i livet. 

Arbetet med att Organisera för särskilt stöd såväl lokalt på varje skolenhet som 

verksamhetsgemensamt har pågått under hela året. Syftet med omorganisationen är att skapa 

lärmiljöer som möter olika förutsättningar och behov så nära den ordinarie verksamheten som 

möjligt och med möjlighet till inkludering i ordinarie undervisningsgrupper. Den 

kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen (Nyborg) har organiserats om till en 

kommungemensam Resursskola för elever i behov av tydliggörande pedagogik och 

strukturerade lärmiljöer, samt ett Mobilt operativt team som stöd i skolors lokala arbete med 

elever i behov av tvärprofessionella insatser. 

Fokusområdet Fler ungdomar ska slutföra sin utbildning har stort fokus i SKA-arbetet där 

utmaningar tidigt identifieras och åtgärder vidtas. Under året har sektorn, tack vare bland annat 

skolmiljarden, intensifierat arbetet med kompensatorisk undervisning och läxhjälp för att öka 

måluppfyllelsen för de elever som under 2020 och 2021 i sina studier eventuellt påverkats 

negativt av pandemin. 

Fler människor i sysselsättning/självförsörjning är ett långsiktigt arbete som fokuserar på 

åtgärder och insatser som ökar förutsättningarna för fler att komma i sysselsättning och egen 

försörjning. Förutom att en ökad grad av självförsörjning positivt påverkar behovet av 
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försörjningsstöd, leder det till minskad risk för segregation och utanförskap. För att uppnå 

samordningsvinster i dessa frågor har ett kommunövergripande företagsteam bildats. I gruppen 

ingår Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen, Nösnäsgymnasiet, Funktionshinder och 

Försörjningsstöd. Dessutom har samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och Kultur och 

Fritid utökats gällande ferieplatser, ungdomsjobb och särskilda satsningar. Sektorns fokus kring 

SKA, Tidiga insatser, Organisera för särskilt stöd och Slutförd utbildning har alla ambitionen att 

långsiktigt få fler människor i sysselsättning/självförsörjning. 

Pandemin har påverkat arbetet med att Skapa och vidareutveckla attraktiva arbetsplatser/ 

arbetsgivare. Men detta till trots har verksamheterna genomfört både långsiktiga och strategiska 

kompetensutvecklingsinsatser. I många fall med utgångspunkt från utvecklingsområden som 

framkommit i kvalitetdialoger och kvalitetsanalyser och i andra fall utifrån resultat av enskilda 

medarbetarsamtal. Flera verksamheter jobbar aktivt med att möjliggöra för egen utveckling 

genom karriärtjänster på flera nivåer och i några verksamheter finns det möjlighet att studera på 

deltid. Vissa verksamheter möjliggör för medarbetare som gått i pension att arbeta utifrån 

villkor som passar dem. Alla verksamheter strävar efter att ha professionella 

rekryteringsprocesser och att arbeta med hälsoinspiratörer. Under året har personalen haft 

möjlighet att besvara Medarbetarenkäten där områden som exempelvis arbetssituation, 

kompetensutveckling, samarbete och delaktighet samt arbetsmiljö och ledarskap lyfts. Under 

våren 2022 kommer resultatet av Medarbetarenkäten resultera i handlingsplaner på alla nivåer. 

Sektorn har under året fortsatt arbetet med strategisk Pedagogisk ekonomistyrning. Ett exempel 

på detta är grundskolan som haft gemensamma workshops och individuell handledning i syfte 

att öka kompetensen hos rektorer om medveten ekonomistyrning genom erfarenhetsutbyte och 

spridning av kunskaper. 

Samplanering - verksamhetsbehov, lokaler och ekonomi är ständigt pågående. Det krävs 

prognoser och byggnation i balans med verksamhetens behov. Under året har beslut fattats om 

att stänga Hasselbackens förskola nästa sommar. I stället planeras en ny förskola på Hallerna 

och Kristinedals förskola planeras utökas med fler avdelningar. Stenungskolans högstadium 

kommer att flytta till Hallerna högstadium när det står färdigt och beslut har fattats om att 

lokalisera Kompetens och Utvecklings verksamheter, tillsammans med Daglig verksamhet till 

Stenungskolan. Den organisering för särskilt stöd som tidigare fanns på Nyborg har flyttat till 

Kristinedalskolan och lokalerna har i stället använts till vuxenutbildningen. På grund av en stor 

elevtillströmning till gymnasiet, samtidigt som matsal och klassrum byggts ut, hyr gymnasiet för 

närvarande in externa lokaler. Grundskolans och gymnasiets arbete med klassoptimering, har 

påverkat både lokalbehov och ekonomi positivt. 

FRAMTID 

Sektorns fokus de närmaste åren är fortsatt Ökad måluppfyllelse och Fler i självförsörjning, 

Samplanering – verksamhetsbehov, lokaler och ekonomi samt att Utveckla förutsättningarna för 

en meningsfull fritid. I samband med detta behöver sektorn säkerställa en robust, stabil och 

hållbar organisation. Det behövs utrymme att fokusera på sektorns utveckling, långsiktiga mål 

och strategiska frågor och eventuell obalans mellan arbets- och utvecklingsorganisation 

behöver säkerställas. 
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Utvecklingen av det Systematiska kvalitetsarbetet fortsätter oförtrutet. Ambitionen är att 

kvalitetsdialoger och kvalitetsanalyser genomförs på alla organisatoriska nivåer. Från och med 

2022 är Agenda 2030 en del av kommunens styrmodell och sektorn ser över hur den kan blir en 

naturlig del av SKA-arbetet. 

Arbetet med Tidiga insatser och mindre barngrupper involverar initialt fem förskolor men på sikt 

kommer samtliga förskolor att bli involverade. Förutom det långsiktiga syftet - ökad 

måluppfyllelse och fler i självförsörjning, är ambitionen en likvärdig förskola/skola som 

motverkar segregation och utanförskap. Även i arbetet med att Organisera för särskilt stöd och 

få Fler människor i sysselsättning/självförsörjning är en del av syftet att motverka utanförskap 

och segregation. 

Grundskola 2019 2020 2021 

Antal elever    

Förskoleklass 325 341 316 

Årskurs 1-3 986 961 1 000 

Årkurs 4-6 1 024 1 041 1 001 

Årskurs 7-9 1 058 1 061 1 049 

Grundsärskola 33 34 40 

Fristående skolor F-9 202 184 211 

Interkommunala grundskoleplatser F-9 27 49 31 

Antal folkbokförda barn 6-15 år (31 december) 3 614 3 655 3 628 

    

Antal elever per lärare 2018 2019 2020 

Förskoleklass 19,2 22,3 20,9 

Grundskolan 11,8 12,3 12,6 

    

Förskola    

Antal barn 2019 2020 2021 

Kommunala förskolor 1 093 1 093 1 117 

Pedagogisk omsorg 17 19 16 

Fristående förskolor 259 260 252 

Fristående Pedg omsorg 27 20 19 

Interkommunala förskoleplatser 16 15 20 

Summa 1 412 1 407 1 424 

    

Inskrivna barn per årsarbetare 2018 2019 2020 

Förskola 5,1 4,9 4,3 

Fritidshem 21 19,4 18,6 

Pedagogisk omsorg 4,3 5,5 5,3 
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Gymnasieverksamhet 2019 2020 2021 

Fördelning köpta platser, december    

- kommunala gymnasieskolor inom GR 170 158 176 

- andra kommunala/ldt gymnasieskolor 50 40 53 

- fristående gymnasieskolor 159 178 181 

Totalt 379 376 410 

Kommunfördelning %, Nösnäsgymnasiet, december    

Stenungsund 53 54 55 

Tjörn 28 26 26 

Orust 14 14 15 

Övriga 5 5 4 

Totalt antal elever 1 217 1 311 1 383 

Skolverkets nyckeltal (avser läsåret 2018/19)    

Antal elever per lärare (heltidstj) 2018 2019 2020 

Nösnäsgymnasiet 9,6 10,3 11,3 

Alla kommuner (ovägt medel) 9,9 9,9 9,9 

Genomsnittlig betygspoäng för gymnasieelever    

med examen eller studiebevis, Nösnäsgymnasiet 13,4 13,4 14,3 

Riket 14,3 14,4 14,4 

 

Kompetens och utveckling 2019 2020 2021 

Vuxenutbildningen    

Antal poäng/timmar i kommunal vuxenutbildning 211 600 301 200 328 300 

Antal personer, SFI 435 419 383 

Antal högskoleprogram 2 2 2 

Antal elever i annan kommun 99 48 97 

Antal elever inom särvux 26 24 21 

Antal elever på Yrkeshögskolan 79 77 66 

Integrationsavdelningen    

Mottagna nyanlända 70 23 56 

Arbetsmarknadsenheten    

Feriearbeten 167 171 212 

 

Kultur och Fritid 2019 2020 2021 

Antal besök på kulturhuset 337 851 249 514 200 480 

Antal arrangemang 999 608 635 

Antal utställningar 10 6 8 

Antal besök till biblioteket 170 600 170 000 154 000 
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Antal utlån 238 000 215 200 218 700 

Antal besök på fritidsgårdar 13 127 13 163 14 716 

Antal registrerade föreningar 93 95 98 

Varav bidragsberättigade 89 89 89 

Varav med anläggningsstöd 23 26 25 

Lokalt aktivitetsstöd i timmar 189 617 197 917 201 210 

Antal besök i simhallen 74 587 82 450 55 977 
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Sektor socialtjänst 

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsutövning och verkställighet utifrån SoL, LSS, LVM, 

LVU och HSL. Verksamhetens uppgift är att ge stöd åt de kommuninvånare som behöver 

insatser av olika slag som exempelvis stöd i försörjning, stöd i hemmet som hemtjänst, behov av 

särskilda boendeformer, kommunal hälso- och sjukvård, stöd i att komma från risk- eller 

missbruk, insatser till barn och unga som lever i utsatta situationer och miljöer, stöd till 

sysselsättning och stöd i vardagslivet till människor med olika funktionsnedsättningar. 

 2019 2020 2021 

Intäkter 136 532 138 589 156 298 

Kostnader -666 084 -643 974 -688 123 

- varav personalkostnader -431 887 -423 921 -451 207 

- varav lokalkostnader -40 569 -41 358 -43 057 

Netto -529 552 -505 385 -531 825 

Budgetram 508 066 525 090 544 853 

Avvikelse -21 486 19 705 13 028 

Nettokostnadsutveckling 2 % -5 % 5 % 

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 

Sektorsövergripande 9 674 9 294 380 

Individ och familjeomsorg 115 533 108 935 6 598 

- varav försörjningsstöd 25 474 25 748 -274 

Funktionshinder 148 377 147 180 1 197 

Ordinärt boende 113 437 108 500 4 937 

Kommunal hälso- och sjukvård 40 941 40 785 156 

Särskilt boende 116 891 117 131 -240 

Summa Sektor Socialtjänst 544 853 531 825 13 028 

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor socialtjänst redovisar ett överskott om 13 028 tkr för 2021, vilket motsvarar 2,4 % av 

sektorns nettobudget. Överskottet förklaras i huvudsak av tre delar: statsbidrag riktat till 

äldreomsorgen, stängda avdelningar inom SÄBO och LSS samt fortsatt arbete med effektiv 

användning av personalresurser. Nettokostnadsutvecklingen för sektorn är 5,2 % och beror 

främst på ökade personalkostnader med hänsyn tagen till avtalsmässig lönerörelse och 

lönekostnader för Äldreomsorgslyftet samt ökade kostnader för köpta platser inom 

funktionshinder och korttidsboende. 

Sektorns intäkter från statsbidrag uppgår ca 29 000 tkr varav 6 800 tkr avser Äldreomsorgslyftet. 

Verksamheten vård och omsorg redovisar ett överskott på 4 851 tkr, vilket fördelas på särskilt 

boende (SÄBO), ordinärt boende och kommunal hälso- och sjukvård. 
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SÄBO visar ett negativt resultat på 241 tkr. Enheterna har ett negativt utfall på 4 635 tkr vilket 

kan härledas till ökade kostnader för sjukdom, övertid samt extrabemanning. Verksamheten har 

under året haft ett par kostnadsdrivande ärenden där behov av extrabemanning och bevakning 

med vaktbolag har varit nödvändigt för att säkerställa arbetsmiljö och säkerhet för andra 

brukare. Under januari till augusti har en omvårdnadsenhet varit stängd som en åtgärd utifrån 

att personalkostnaderna varit högre än budget. Under året ökade behovet av demensplatser 

och i september öppnade enheten som en demensenhet samt att verksamheten konverterade 

en korttidsenhet till en demensenhet. Verksamhetens underskott har täckts av intäkter i form av 

statsbidrag. 

Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar ett överskott motsvarande 156 tkr där 

verksamheten erhållit statliga bidrag på 2 200 tkr. Statsbidraget har använts till att öka 

grundbemanningen och därmed bidragit till en stabilitet i arbetet med covid-19. 

Ordinärt boende redovisar ett överskott på 4 938 tkr 2021. Antal omsorgstagare 2021 har i snitt 

varit 336 per månad, vilket är en ökning med 46 jämfört med 2020. Även omsorgstimmarna har 

ökat med ca 24 000 timmar under 2021. Verksamheten redovisar ett överskott inom 

larmenheten och korttidsverksamheten på 1 500 tkr som främst förklaras av lägre 

personalkostnader. 

Personlig assistans redovisar ett överskott på 1 700 tkr vilket till största del beror på lägre 

kostnader för köpt LSS. 

Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott på 6 598 tkr. Överskottet förklaras av lägre 

personalkostnader på 1 900 tkr, vilket främst förklaras av vakanser i samband med rekrytering. 

Köpt vård redovisar ett överskott på 1 400 tkr. På enhetsnivå har köpta psykiatriplatser ökat, i 

övrigt har samtliga andra enheter minskat den köpta vården. Jämfört med 2020 har 

verksamheten minskat kostnaderna för köpt vård med ca 4 500 tkr. 

Försörjningsstöd redovisar ett underskott om ca 300 tkr. Antal hushåll med försörjningsstöd har 

minskat med 30 från föregående år till 343 och nybesöken har minskat från 323 till 257. Flera 

faktorer påverkar medelvärdet på utbetalningarna av försörjningsstöd bland annat antalet 

personer i ett hushåll och om de erhåller annan ersättning. Det går följaktligen inte att 

säkerställa att utbetalt försörjningsstöd är i korrelation till antal hushåll. 

Totalt antal hushåll som inte blir självförsörjande under etableringsperioden har minskat något. 

Totalt utbetalt försörjningsstöd för målgruppen är 3 374 tkr under 2021. 

Verksamheten har inte nyttjat tilldelade medel för IOP på 1 000 tkr, dessa medel kommer flyttas 

till kommunövergripande 2022. 

Funktionshinder redovisar ett överskott på 1 198 tkr vilket framför allt beror på lägre kostnader 

för personal samt en pausad gruppbostad under del av året. Verksamheten har haft högre 

kostnader för köpt vård än budgeterat med 4 900 tkr. Korttidsverksamheten inom LSS har ett 

överskott till följd av att verksamheten säljer en plats som inte budgeterats fullt ut. 
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ÅRETS HÄNDELSER 

Sektorns fokus under året har återigen handlat till största delen om Covid-19. Sektorn fick en 

andningspaus under maj till november men har påverkats av den ryckighet som pandemin fört 

med sig. Det har varit svårt att genomföra planerat utvecklingsarbete då sektorn fått stoppa upp 

flera gånger. Sektorn har sedan tidigare utvecklat sina rutiner under pandemins tryck för att 

kunna säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare och för att skydda brukare. Även detta år 

har sektorn lyckats väl med båda. Medarbetare på alla nivåer har jobbat intensivt och effektivt 

under 2021 men det har kostat i kraft och energi. Under våren försökte sektorn få medarbetarna 

att ta ut extra semester för att återhämta sig, vilket gjordes, men upplevelsen var ändå att det 

fanns en trötthetskänsla efter sommaren. Det är svårt att lyckas med återhämtningen oavsett 

vilken nivå medarbetarna befinner sig på då sektorns brukare behöver få det stöd som de har 

rätt till. 

Många utbildningsinsatser startades upp under året och framför allt var ett stort fokus på 

Äldreomsorgslyftet. Totalt har 55 personer påbörjat resan att utbilda sig till undersköterska. Det 

är en positiv satsning men får också en påverkan i verksamheterna då ordinarie personal 

studerar på halvtid. Mycket har kompenserats med timvikarier och sektorn ser positivt på att 

under 2022 ha ett ökat antal medarbetare som är utbildade till undersköterska. 

Sektorn har fokuserat på att ha rådighet över ekonomin och har haft det under en längre tid nu. 

Det har varit en stor fördel i pandemins spår. Sektorn har kunnat göra punktinsatser för att 

behålla eller förbättra kvalitet för både brukare och medarbetare. Under sommaren gjordes 

insatser för att avlasta medarbetarna inom vård och omsorg. Verksamheterna överanställde 

personal som hade till uppgift att göra enklare arbetsuppgifter som vanligtvis utförs av 

undersköterskor. Insatsen var lyckad och uppskattad och förlängdes därför året ut. Personerna 

som anställdes hade inte formell kompetens att utföra ordinarie vård och omsorgsinsatser. Flera 

av dessa har i samband med satsningen tillskapat sig kompetensen och arbetar idag extra i 

verksamheterna. I september startades ett projekt upp för att motverka ensamhet bland äldre 

och det kommer utvärderas under våren 2022. 

Under året har de enheter som varit stängda öppnats upp. Dessutom har enheter omvandlats 

för att möta upp annan målgrupp. Sektorns resurser är begränsade och det gäller att nyttja de 

resurser som finns. Brukarbehovet är inte statiskt utan förändras utifrån hur brukarnas behov i 

samhället förändras. Under året har verksamheten sett ett ökat behov för personer med 

demenssjukdom, insatser i hemmet, psykisk ohälsa och anmälningar kring våld har ökat. På 

andra sidan ser sektorn en minskning av Våld i nära relationer, missbruksvård och personer som 

söker särskilt boende för enbart omsorgsinsatser. Det är viktigt att förstå att insatser kan byta 

form och gå in under andra typer av insatser. Ofta är brukarna konstanta men deras behov 

förändras och därmed måste sektorn arbeta med ett förändringsperspektiv och våga ställa om 

verksamheter utifrån där behovet är som störst. 

Under året har sektorn lagt ner ett stort arbetet med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet och 

försökt tydliggöra de olika huvudmännens uppdrag i avtalet. Ett remissvar har tagits fram som 

Kommunfullmäktige fattade beslut om att lämna in till regionen. Under året har samverkan 

mellan regionen och kommunen varit ansträngd. Det beror på att båda huvudmännen har haft 



    

 

ÅRSREDOVISNING 2021 STENUNGSUNDS KOMMUN 73 

 

ett tufft arbete med pandemin, men även för att kommunen varit ståndaktiga i sina synpunkter 

kring vad som åligger kommunen och tvärt om. 

FRAMTID 

Under andra halvan av 2022 behöver sektorn återigen fokusera på att komma ikapp med det 

arbete som fått stå tillbaka där bland annat ett nytt kvalitets- och ledningssystem ska 

implementeras i verksamheterna. Sektorn kommer att påbörja ett värdegrundsarbete i samtliga 

verksamheter där fokus på uppdrag och bemötande kommer att prioriteras. 

Kommunen kommer ta ställning till det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, vilket ska reglera de 

olika huvudmännens uppdrag till de personer som är i behov av vård i någon form. Mycket 

beror på hur avtalet kommer att utformas och vilka delar som kommer att påverka kommunens 

organisation de kommande åren. 

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av välfärdssamhällets största utmaning. Sektorn ser 

genom satsningen på Äldreomsorgslyftet att det kommer vara en utbildningsform som kommer 

att behöva bestå. Elevunderlaget från gymnasiet är fortfarande lågt och det blir alltmer viktigt 

att planera för utbildning i egen regi med de personer som redan finns i verksamheterna. 

Sektorn kommer att behöva profilera sig i detta för att locka till sig nya medarbetare. 

Behovet av fler omsorgsplatser inom äldreomsorg, funktionshinder och psykiatri kommer att 

öka. Redan nu sker planering för att möta upp behovet men det är resurskrävande verksamheter 

och omvandlingarna med befintliga resurser kommer inte räcka till. Dock syns det att arbetet 

med att sänka kostnader för köpta platser inom verksamheten för Individ och familjeomsorgen 

fortsätter i en positiv riktning. Verksamheten kommer också påverkas av den nya Socialtjänstlag 

som kommer träda i kraft i närtid och kommer behöva förändra stora delar av 

myndighetsarbetet. 

IFO 2019 2020 2021 

Anmälningar jml 14:1 SOL (0-18år) 1 060 1 023 1 168 

Ansökningar jml 4:1 SOL (0-18 år) 63 55 36 

Antal utredningar (0-18 år) 373 381 395 

Antal vårddygn institution barn 2 636 336 252 

Antal vårddygn familjehem barn 11 837 14 201 15 956 

Antal vårddygn institution vuxna 2 655 3 625 2 310 

Antal vårddygn köpt vård psyk vuxna 885 2 252 2 740 

Antal försörjningsstödsberättigade hushåll 349 373 343 

Antal nybesök försörjningsstöd 331 323 257 

Funktionshinder    

Antal personer med beslut enl. LSS 209 201 209 

Antal personer med beslut om korttidsvistelse enl. LSS 99 95 89 

Antal boendeplatser med särskild service enl.LSS 81 85 88 

Antal köpta boendeplatser LSS 7 7 9 

Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl. LSS 108 114 128 
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Antal personer med beslut om boendestöd SoL 89 106 131 

Ordinärt boende    

Antal omsorgstagare med beslut om hemtjänst, inkl LOV 486 503 573 

Biståndsbedömda timmar snitt per månad 12 002 12 350 14 372 

Antal omsorgstagare med serviceinsatser 386 337 370 

Antal omsorgstagare med omvårdnadsinsatser 444 441 482 

Antal personer med beslut om personlig assistent enl. SFB/LSS 42 38 39 

Antal dygn på korttidsenheterna 6 185 7 022 7 941 

Hemsjukvård    

Antal patienter, totalt under perioden 745 683 684 

Antal nyinskrivna, snitt/månad 24 20 14 

Antal avslutade, snitt/månad 23 21 17 

Antal dagar för utskrivningsklara patienter på sjukhus 0 38 0 

Särskilt boende    

Nyinflyttade per år 65 46 73 

Avlidna/utflyttade per år 62 47 56 
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Sektor samhällsbyggnad 

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommunens samhällsplanering. Inom samhällsbyggnad 

återfinns följande verksamheter: bygg och miljö, exploatering, infrastruktur och strategi och 

samordning. 

tkr 2019* 2020 2021 

Intäkter 33 240 23 494 27 068 

Kostnader -124 314 -74 504 -102 924 

- varav personalkostnader -51 127 -37 357 -45 566 

- varav lokalkostnader -26 427 -2 193 -1 789 

Netto -91 074 -51 010 -78 856 

Budgetram 89 300 52 127 63 629 

Avvikelse -1 774 1 117 -12 226 

Nettokostnadsutveckling 0,5 % -44,0 % 48,7 % 

Reavinst vid försäljning av fastigheter 18 100 5 864 2 777 

Investeringar -27 986 -14 407 -24 296 

* År 2019 ingick anläggning i samhällsbyggnad 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Resultat 

Samhällsbyggnad ledning -1 347 -16 009 -14 662 

Exploatering -13 745 -12 800 945 

Bygg & miljö -8 482 -7 493 989 

Strategi & samordning -7 067 -7 942 -425 

Infrastruktur -24 918 -25 306 -388 

- varav gata -2 912 -2 841 71 

- varav teknik -21 135 -21 264 -129 

Delsumma samhällsbyggnad -55 559 -69 101 -13 542 

Färdtjänst inkl. omsorgsresor -5 753 -5 634 119 

Bostadsanpassning -2 317 -1 121 1 196 

Summa -63 629 -75 856 -12 226 

EKONOMISKT RESULTAT 

2021 års resultat för sektor Samhällsbyggnad, exklusive tomtförsäljning, innebär ett underskott 

om 12 226 tkr, vilket utgör 19,2 procent av budgeten. Underskottet består till största delen av en 

engångsavsättning för framtida deponikostnader samt driftsföring av kostnader som tidigare 

legat på exploateringsprojekt. 

Ledning visar ett underskott på 14 661 tkr, till följd av avsättningen för deponier med totalt 13 

320 tkr samt 1 192 tkr i kostnader från exploateringsprojekt som blivit driftsförda. 

Verksamhet Bygg Miljö redovisar ett överskott på 989 tkr. Överskottet beror på att intäkterna för 

bygglov ligger på en högre nivå än budgeterat till följd av fler inkomna ärenden. Även inom 
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miljötillsynen finns högre intäkter än budgeterat. Inom verksamheten finns 

bostadsanpassningsbidrag som redovisar ett överskott på 1 196 tkr till följd av ett förändrat 

arbetssätt under året vilket medfört en korrigering av uppbokade kostnader. Utfallet beror också 

till mindre del på färre inkomna ärenden än budgeterat. 

Verksamhet Exploatering redovisar ett överskott på 945 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 

högre intäkter för planavgifter än budget och lägre personalkostnader på grund av vakanser. 

Verksamhet Infrastruktur redovisar ett underskott gentemot budget om 269 tkr. Underskottet 

beror på ökade elkostnader, höga kostnader för vinterväghållning samt utredningskostnader i 

äldre detaljplaner. Inom verksamheten finns också färdtjänst som redovisar ett överskott på 119 

tkr. Antalet resor är fortsatt mindre än vad Västtrafik förväntat sig. 

Inom de taxefinansierade delarna redovisar Avfall ett överskott på 654 tkr. I resultatet ingår 

vakanser som inte kunnat tillsättas förrän under senare delen av året, en återbetalning från 

Renova AB och avsättningar till deponierna för framtida underhåll och kontrollprogram. 

VA-verksamheten redovisar ett överskott om 453 tkr, till följd av en taxehöjning som gjordes vid 

årsskiftet 2021. Här förväntas dock en fortsatt ökning av avskrivningarna i takt med att 

investeringar genomförs. Arbete med, och antagande av, ny taxa har genomförts under året. 

Taxan avses gälla från och med årsskiftet 2021/2022. 

Verksamhet Strategi Samordning redovisar ett underskott om 424 tkr, detta beror till 

huvuddelen på en kostnad för åtgärdsvalsstudie till Trafikverket som belastar 2021 med 333 tkr. 

Verksamheten har bedrivits enligt plan inom den ordinarie budgeten. Verksamheten erhöll 

särskilda satsningar för 2021 som uppgick till 650 tkr. Medlen har upparbetats och samtliga 

insatser har genomförts. Insatserna kopplar till strategisk planering, vattenvårdande insatser, 

kompetensutveckling för sektorn samt kunskapsunderlag för kommunens naturvård. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Sektorn har ett tjugotal detaljplaner med beslutad planstart. Under året har bl a detaljplanen för 

Resecentrum varit ute på granskning. Det har antagits fyra detaljplaner, Kopper 2:1 

Hasselhöjden, Kopper 2:16, Munkeröd 1:12 och Kyrkeby 3:33 Jörlanda skola. Det har tagits 

beslut om åtta nya planstarter under året. För att kunna arbeta med fler detaljplaner har 

arbetssätten setts över och stöd från konsulter tagits i flertalet detaljplanearbeten. Arbete har 

också pågått för att förbereda införandet av digitala detaljplaner. 

Sektorn arbetar med genomförande av antagna detaljplaner, exempelvis Stora Höga Södra 

industriområde, försäljning av mark och gatukostnadstvist, och den pågående utbyggnaden av 

Solgårdsterassen. 

Sektorn har arbetat med utredningsuppdrag, exempelvis sammanställning av tillgänglig 

kommunal mark, antal obebyggda tomter i Stora Höga och strandpromenad mellan Getskär och 

Stenungsund. 

Inom bygglov har under året digitala ansökningar införts samt en särskild näringslivsgrupp med 

uppdraget att arbeta med företagen genom hela tillståndsprocessen. 
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Sektorn har arbetat med en kommungemensam avloppspolicy tillsammans med Tjörn och 

Orust. Inom livsmedelskontrollen har kontroll av trängsel på serveringsställen genomförts samt 

provtagningsprojekt på semlor, fisk och grillat kött. 

Inom VA-verksamheten har arbetet med att täta läckor intensifierats vilket lett till minskat spill 

av producerat dricksvatten. Arbete med ny taxa och ny VA-plan har varit viktiga frågor under 

året liksom projektet med färskvattenledning från Kungälv. 

Avfallsenheten har infört Mobil återvinningscentral som blivit uppskattat av invånarna. 

Tillståndet för att bedriva återvinningscentral i Stora Höga har blivit beviljat under året och 

planering pågår för byggnation. 

Inom gatuområdet har takten på underhållsinvesteringar ökat och en plan för hur man ska 

jobba med förnyelse och underhåll inom asfaltsområdet har tagits fram. En insats gällande 

utbyte av belysning till LED är också utförd. 

Sektorn har en del stora investeringsprojekt som pågått under året, bland annat: utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp samt gång- och cykelväg i Svenshögen, skredriskåtgärder i 

Kyrkenorum samt utbyggnad av mindre del gång- och cykelväg, återställning av kajpromenad i 

centrum samt gång- och cykelväg vid Hantverkargatan. 

Inom det miljöstrategiska området har arbete pågått med klimatanpassningsplan, klimatlöften 

och förstudie om införande av koldioxidbudget. 8+ fjordar har drivit 18 projekt för bättre miljö 

och utvecklingen av det havsbaserade näringslivet. I samarbete med skolan utbildas lärare, barn 

och ungdomar till miniforskare. 8+ fjordar har också blivit utsedda av Havs- och 

vattenmyndigheten att delta i deras ekosystembaserade havsförvaltningsprojekt tillsammans 

med två andra områden i Sverige; Södra Bottenhavet och Stockholms skärgård. 

FRAMTID 

Kommunen har stora långsiktiga utvecklingsprojekt kopplat till centrumutveckling med 

planering för Resecentrum, fler bostäder och handel på torget och CW Borgs väg och ett 

detaljplanearbete i området kring nuvarande tågstation. Arbete kommer ske med utvecklingen 

av Hallernaområdet, fler bostäder i Hasselbacken, Kvarnhöjden och Spekeröd för att ta några 

ytterligare exempel. 

Sektorn fortsätter arbetet med viktiga investeringar inom VA, de största projekten är 

upprustning av avloppsreningsverket Strävliden, framdragning av VA till Svartehallen-Sågen 

samt fortsatt förberedelsearbete för att ansluta kommunen till Kungälvs nya vattenverk och 

säkra vattenförsörjningen. En särskild satsning kommer ske inom gatuunderhåll och byte av 

gatubelysning. 

Implementering av kommunens antagna klimatlöften kommer ske, klimatanpassningsplanen ska 

färdigställas liksom förberedelser för införande av en koldioxidbudget. Arbete kommer också 

pågå med en plan för hantering av jordbruksmarken i kommunen samt om risk och säkerhet 

kopplat till kemiindustrin. 
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Sektorn kommer fortsätta vidareutveckla processerna inom samhällsplanering och 

infrastrukturinvesteringar för att förbättra framdriften och implementera åtgärder med 

anledning av den jämförande studien om detaljplaneframdrift som genomförts under 2021. 

Nyckeltal samhällsbyggnad 2019 2020 2021 

Inkomna ärenden; bygglov/övriga ärenden 343 327 388 

Antal anmälan/bygganmälan 103 102 120 

Antal husutstakningar 51 54 82 

Antal nybyggnadskartor 98 119 98 

Antal lägeskontroller 80 74 105 

Nyckeltal färdtjänst och omsorgsresor    

Totalt antal resor, färdtjänst 4 769 2 660 3 795 

Snittpris per resa (kr) färdtjänst 253 262 312 

Total antal resor, omsorgsresor 8 871 7 413 6 907 

Snittpris per resa (kr) omsorgsresor 192 235 280 

Bostadsanpassning    

Bostadsanpassning genomsnittskostnad (tkr) 16 25 38 

Bostadsanpassning, antal ärenden 101 69 63 

Vatten och avlopp 

EKONOMISKT RESULTAT 

Vatten och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) redovisar för året ett resultat på 453 tkr. 

Verksamhetens ingående skuld var vid årets början 4 694 tkr. Årets resultat innebär att skulden 

minskar till 4 241 tkr. 

VA-verksamheten ska över tid bära sina egna kostnader och verksamheten budgeterar därför 

normalt ett nollresultat. Det kan mellan åren uppstå avvikelser i form av överuttag eller 

underskott av tillfällig karaktär. Överuttag redovisas som en kortfristig skuld till 

abonnentkollektivet, en så kallad resultatfond. Fonden ska utjämnas över tid och överskottet 

återföras till kollektivet. Uppstår istället ett underskott i verksamheten ska detta täckas med 

resultatöverskott inom den närmast kommande treårsperioden. VA-kollektivet behöver därmed 

resultat de kommande åren som täcker skulden på 4 241 tkr om inte skattekollektivet ska täcka 

dessa kostnader. 

Intäkterna uppgår till 57 296 tkr, vilket är 2 532 tkr högre än budget. Vid årsskiftet 2020/2021 

genomfördes en höjning av VA-taxan för att täcka de ökade kostnaderna som finns inom 

verksamheten samt för att sänka verksamhetens skuld. Den högre taxan bidrog till ökade 

intäkter främst avseende anläggningsavgifterna. Kostnaderna uppgår till 56 844 tkr, vilket är 2 

080 tkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för konsulter samt 

avskrivningar. De ökade avskrivningskostnaderna är ett led i de stora investeringar som pågår 

för att säkra den framtida vattenförsörjningen. Vidare belastar en kostnad om 1 200 tkr 

avseende köpt vatten som härrör till 2020 årets resultat. 
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ÅRETS HÄNDELSER 

Verksamheten har under året tagit fram en ny VA-taxa som särskiljer de olika tjänsterna vatten, 

spillvatten och dagvatten. Vidare har en VA-plan som ska ligga till grund för fortsatt arbete 

tagits fram i samråd med berörda delar av kommunens förvaltning och med politiska 

representanter. 

Ett utredningsarbete för att säkerställa vattenkapaciteten i Ucklums grundvattentäkt och därmed 

klargöra möjligheter för utbyggnad av VA i området har gjorts. Resultaten från detta arbete 

möjliggör också fortsatt utbyggnad av VA i Härgusseröd, utöver de VA-anslutningar som skett i 

år. 

Under året har återinvesteringar i befintligt VA-nät genomförts i två områden; 

Hantverkaregatan, där dag- och spillvattenledningar fodrats med relining och ny 

vattenledningen lagts, samt nyanläggning av tryckspilledning i Munkeröd. Vidare har en 

tillskottsvattenutredning i Ucklum påbörjats. 

Årets största genomförandeprojekt är utbyggnaden av vatten och spillvatten i Svenshögen-

Svartehallen-Sågen. Här närmar sig första etappen färdigställande för inkoppling av abonnenter 

medan etapp två har projekterats under 2021. 

Ytterligare ett stort projekt som verksamheten jobbat med under året är projekteringen av 

vattenledning från kommungräns Kungälv till Jörlanda som en del i att minska sårbarheten och 

säkerställa kommunens behov av vatten framåt. 

En stor prioritering av läcksökning på renvattennätet har genomförts med ett mycket gott 

resultat och planen är att prioritera avloppsnätet under 2022. Det finns stora problem med 

ovidkommande vatten i avloppsnätet men vattenbristen under sommarperioden gjorde att 

renvattennätet prioriterades först. 

FRAMTID 

Arbetet med viktiga investeringar inom VA fortsätter. De största projekten är upprustning av 

avloppsreningsverket Strävliden, färdigställande av utbyggnad av VA inom Svenshögen, 

slutprojektering och upphandling för utbyggnad av VA till kommungränsen mot Kungälv och 

deras nya vattenverk för att säkra vattenförsörjningen. Behovet av investeringar i existerande 

VA-ledningar är fortsatt stort och kommer intensifieras. Förvaltningen förväntas färdigställa 

arbetet med VA-plan och där tillhörande handlingsplaner som tydliggör behov som finns 

gällande utökande Verksamhetsområde för vatten och avlopp och därmed utbyggnad av det 

kommunala VA-nätet. Detsamma gäller i arbetet med att löpande renovera och byta ut 

befintliga pumpstationer. 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Köpt/producerat vatten i tm3 1 930 1 935 1 691 

Försålt vatten till kund i tm3 1 239 1 328 1 304 

Förlust/svinn av dricksvatten 36 % 31 % 23 % 

Behandlat avloppsvattenmängd vid 

Strävliden, tm3 

2 362 2 559 2 332 
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Ovidkommande vatten till spillvattennätet 48 % 53 % 47 % 

Nytillkomna VA-abonnenter 77 66 68 

Antal mätarbyten 617 1 221 70 

Förbrukning järnklorid, ton/år 80 90 54 

 

RESULTATRÄKNING (tkr)      

 Not Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Verksamhetens intäkter  48 797 54 764 57 296 2 532 

Brukningsavgifter 1 39 732 45 364 43 305 -2 059 

Övriga avgifter 2 703 2 400 1 121 -1 279 

Anläggningsavgifter 3 6 960 7 000 9 986 2 986 

Interna intäkter (inom kommunen)  1 402 0 2 884 2 884 

      

Verksamhetens kostnader  -51 199 -54 764 -55 943 -1 179 

Personalkostnader  -14 639 -16 199 -15 487 712 

Entreprenader, köp av verksamhet 4 -1 607 -3 000 -1 742 1 258 

Drift- och underhållskostnader 5 -23 267 -24 558 -27 428 -2 870 

Interna kostnader 6 -2 152 - 1455 -1 233 222 

Avskrivningar  -9 534 -9 552 -10 055 -503 

      

Verksamhetens nettokostnad  -2 402 0 1 353 1 353 

Finansiella intäkter  - - - - 

Finansiella kostnader  -797 -900 -900 0 

      

Periodens resultat  -3 199 -900 453 1 353 

 

BALANSRÄKNING (tkr)     

 Not Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 7 150 996 161 997 193 702 

Kortfristiga fordringar  2 612 4 213 4 741 

Summa tillgångar  153 608 166 210 198 443 

     

Eget kapital och skulder     

Ingående eget kapital  2 506 -1 495 -4 694 

Årets resultat  -4 001 -3 199 453 

Summa eget kapital  -1 495 -4 694 -4 241 
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Långfristiga skulder     

Lån av kommunen 8 68 401 77 512 105 442 

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 9 75 856 78 044 83 504 

Summa långfristiga skulder  144 257 155 556 188 946 

     

Kortfristiga skulder  10 846 15 348 13 738 

     

Summa eget kapital och skulder  153 608 166 210 198 443 

     

 

 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 

Not 1. Brukningsavgifter    

Fasta avgifter 7 892 8 152 8 760 

Rörliga avgifter 29 999 35 033 32 308 

Råvatten 1 232 1 500 1 618 

Borealis avloppsavgift 609 680 619 

Summa 39 732 45 364 43 305 

    

    

Not 2. Övriga avgifter    

Slammottagning 475 900 76 

Övriga avgifter 228 1 500 1 045 

Summa 703 2 400 1 121 

    

    

Not 3. Anläggningsavgifter    

Anläggningsavgifter 814 800 4 211 

Periodisering anl.avg. 6 146 6 200 5 775 

Summa 6 960 7 000 9 986 

    

Not 4. Entreprenader, köp av verksamhet    

Övriga entreprenader -1 607 -3 000 -1 742 

Summa -1 607 -3 000 -1 742 

    

Not 5. Drift- och underhållskostnader    

Anläggnings- och underhållsmaterial -2 161 0 -2 667 

Köp av renvatten för distribution -4 625 -5 500 -7 776 

Konsulttjänster -2 072 -1 420 -2 007 
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Elkostnader -3 173 -3 600 -3 018 

Förbrukningsmaterial -1 299 -3 465 -1 597 

Övriga kostnader -9 937 -10 573 -10 363 

Summa -23 267 -24 558 -27 428 

    

Not 6. Interna kostnader    

Administrativ ersättning till ekonomienheten har fördelats enl. beräknad nyttjandegrad. Kostnad för centralförrådet har 

fördelats på antal användare. Kostnad för inhyrd personal är beräknad på antal arbetade timmar. Kostnad för telefoni 

är fördelad på antal abonnemang. 

 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 

Not 7. Materiella anläggningstillgångar    

Ingående bokfört värde 141 445 150 996 161 997 

Årets investeringar 18 521 20 535 40 343 

Utrangeringar -11 0 0 

Årets avskrivningar -8 959 -9 534 -10 055 

Utgående bokfört värde 150 996 161 997 192 285 

    

Not 8. Lån av kommunen    

Ingående bokfört värde 57 417 68 516 77 512 

Upplåning/amortering 11 099 8 996 27 930 

Utgående bokfört värde 68 516 77 512 105 442 

    

Not 9. Förutbetalda intäkter för 

anläggningsavgifter 

   

Ingående bokfört värde 70 166 72 956 80 946 

Årets inbetalningar 8 502 14 136 8 333 

Årets periodiseringar -5 712 -6 146 -5 775 

Utgående bokfört värde 72 956 80 946 83 504 

    

Avfall 

EKONOMISKT RESULTAT 

Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på 654 tkr. Verksamhetens ingående eget kapital 

vid årets början var 15 977 tkr. Årets resultat innebär att tillgången ökar till 16 631 tkr. 

Avfallsverksamheten ska över tid bära sina egna kostnader och verksamheten budgeterar därför 

normalt ett nollresultat. Det kan mellan åren uppstå avvikelser i form av överuttag eller 

underskott av tillfällig karaktär. Över- eller underskott skall hanteras av verksamheten. 

Intäkterna under året uppgår till 32 594 tkr, vilket är 1 244 tkr över budget och 2,0 procent 

högre än förra året. Avvikelsen kan främst härledas till intäkterna för rörlig renhållningsavgift, 
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där är ökningen från förra året 1,3 %. En ökning som kan kopplas till att mängden av avfall ökat 

med 24 ton. 

Kostnaderna uppgår till 31 940 tkr och det är 590 tkr över budget. Den största enskilda posten 

som bidrar till avvikelsen är avsättningen för deponierna Rinnela och Stripplekärr som belastar 

verksamheten med 1 480 tkr. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Avfallsenheten har infört "Mobil återvinningscentral" som varit ute på cirka tio platser i 

kommunen, något som varit mycket uppskattat av kommunens invånare. 

Den juridiska processen med miljötillstånd för återvinningscentralen i Stora Höga nådde sitt slut 

under hösten. Enheten jobbar nu tillsammans med andra funktioner inom kommunen med 

förprojektering. 

För att få en hållbar ekonomi har verksamheten arbetat fram en ny avfallstaxa med 

beräkningsunderlag för att kunna säkerställa en strategisk hållning i förhållande till de 

förändringar som sker inom avfallsområdet. Bland annat finns en plan för hur avfallstaxan under 

de kommande åren ska justeras för att möta kommande kostnadsökningar till följd av den nya 

återvinningscentralen i Stora Höga och ökade förbränningsavgifter. 

FRAMTID 

Regeringen förväntas föreslå ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar, och att det ska 

göras fastighetsnära med kostnadstäckning från producenterna. Ansvar för behandling av 

förpackningar förväntas fortsatt ligga hos producenterna enligt producentansvarslagen. 

Införandet av kommunalt insamlingsansvar förväntas vara implementerat senast 1 januari 2026. 

Avfallsenheten berörs vidare av ett EU-direktiv om att matavfallet ska utsorteras från och med 1 

januari 2024. I november 2021 beslutade Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun att 

införa obligatorisk utsortering av matavfall enligt en snävare tidplan än EU-direktivet. Enligt 

beslutet ska detta vara infört senast 31 augusti 2022. 

För att minska avfallet behöver avfallsenheten se över hur insamlingen av grovavfall kan 

förbättras och bidra till en cirkulär ekonomi genom utökad sortering i fler fraktioner. Enheten 

behöver hitta nya vägar till att underlätta ytterligare utsortering av grovavfall på 

återvinningscentralen. Förvaltningen avser fortsatt jobba med mobil ÅVC och utveckla den 

insamlingen. 

tkr 2019 2020 2021 

    

Intäkter 30 658 31 946 32 594 

Kostnader -29 207 -29 768 -31 940 

Netto 1 451 2 178 654 

    

Investeringar 0 179 38 
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Eget kapital 13 799 15 977 16 631 

 

Nyckeltal 2019 2020 2021 

Invägda mängder Renova, ton 4 887 4 887 4 911 

Därav biologiskt avfall 1 120 1 128 1 134 
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Sektor stödfunktioner 

Stödfunktioner omfattar funktionerna ekonomi, personal, administration, kommunikation, 

service samt digitalisering. Servicefunktionen består av måltid, lokalvård, vaktmästeri och 

kommunens parkverksamhet. Inom sektorn finns även flera kommunövergripande 

specialistfunktioner och fastighet. Sektorns huvudsakliga uppgifter är att vara stöd till och att 

underlätta för kommunens övriga sektorer. Utöver stöd till verksamheterna har stödfunktioner 

som uppgift att arbeta med ledning och styrning av den kommunala verksamheten. 

 2019 2020 2021 

Intäkter 226 690 192 929 198 149 

Kostnader -354 540 -359 928 -386 098 

- varav Personalkostnader -105 949 -110 876 -120 011 

- varav Lokalkostnader -55 450 -55 067 -56 266 

Netto -127 850 -166 999 -187 949 

Budgetram 123 647 173 743 191 078 

Avvikelse -4 203 6 744 3 129 

Nettokostnadsutveckling 74 % 31 % 13 % 

    

 

Fördelning nettokostnad Budget Utfall Avvikelse 

Stab 5 427 4 630 797 

Administration 2 737 2 641 96 

Kommunikation 9 093 9 024 69 

Ekonomi 16 064 14 570 1 494 

Fastighet 7 366 10 120 -2 753 

Personal 23 215 22 468 747 

Digitalisering 32 724 29 881 2 843 

Service 94 452 94 614 -163 

Summa 191 078 187 949 3 129 

EKONOMISKT RESULTAT 

Sektor stödfunktioner redovisar en positiv avvikelse om 3 129 tkr. Samtliga funktioner förutom 

servicefunktionen och fastighet redovisar ett överskott. 

För de centrala stabsfunktionerna är utfallet positivt och uppgår till 6 049 tkr. Överskottet kan i 

huvudsak hänföras till lägre kostnader för SOLTAK inom samtliga tjänsteområden, lägre 

personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälliga vakanser och sjukskrivningar samt i 

övrigt lägre verksamhetsrelaterade kostnader. De lägre verksamhetskostnaderna kan förklaras 

med uppskjuten verksamhetsutveckling samt lägre kostnader för kurser och konferenser. Under 

året har digitaliseringsfunktionen arbetat med att migrera kvarvarande IT-system till nya, 
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moderna servrar. Detta arbete kunde inte slutföras enligt plan under 2021 vilket påverkar utfallet 

positivt. 

Servicefunktionens utfall är negativt och underskottet uppgår till 163 tkr. Funktionens utfall 

påverkas positivt av ett överskott inom måltidsverksamheten men dras ned av underskott inom 

vaktmästeri och lokalvård samt park. Överskottet inom måltidsverksamheten beror på att 

gymnasiet och högstadieskolorna under vårterminen haft färre elever på plats, vilket inneburit 

att produktionsköket på Nösnäs och en rad tillagningskök har haft begränsad tillagning. Under 

våren ledde detta bland annat till lägre livsmedelskostnader än budgeterat. Under hösten har 

dock kostnaderna för livsmedel ökat. Det beror i huvudsak på stigande livsmedelspriser. 

Underskottet inom lokalvård och vaktmästeri beror till största delen på höga kostnader för 

förbrukningsmaterial. Med anledning av covid-19-pandemin har ett mer omfattande och 

materialintensivt städ genomförts under 2021, vilket är dyrare än ordinarie städ. Vidare har 

efterfrågan från kommunens verksamheter på förbrukningsmaterial som papper, tvål, handsprit 

och desinfektionsmedel varit högt. I kombination med höga styckpriser har den höga 

efterfrågan påverkat servicefunktionens kostnadsbild negativt. 

Utfallet för fastighet är negativt och uppgår till 2 753 tkr. Underskottet är väntat och kan 

hänföras till att kommunstyrelsen har beslutat att avsluta hyresavtalet gällande hotell Reis i 

förtid. I övrigt har verksamheten haft höga kostnader för reparationer samt löpande drift av 

kommunens fastigheter. Dessutom har kommunens totala budget för snöröjning- och 

halkbekämpning inte räckt till. Kostnaderna för energi- och uppvärmning har dock varit lägre än 

budgeterat under året. 

ÅRETS HÄNDELSER 

Även år 2021 har covid-19-pandemin präglat arbetet inom sektor stödfunktioner. Flera 

funktioner har varit involverade i kommunens krishantering. Personalfunktionen har särskilt 

fokuserat på att stötta sektorernas chefer i HR-frågor eftersom en stor del av de covid-

relaterade frågorna har personalkopplingar. Övriga stabsfunktioner har ställt om arbetssättet för 

att i högre grad kunna arbeta på distans och möjliggöra för andra att arbeta och träffas på 

distans. 

Inom ekonomifunktionen har upphandlingsenheten genomfört cirka 250 upphandlingar för 

Stenungsunds kommun och genererat närmare 1 900 tkr i besparingar till kommunens olika 

verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade i september att ta tillbaka projektering och 

förvaltning av kommunens fastigheter från Stenungsundshem. Under hösten har sektorn därför 

intensivt arbetat med att förbereda verksamhetsövergången. 

Personalenheten har under året särskilt prioriterat arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Under 

året har en ny kommunövergripande kompetensförsörjningsplan framarbetats och antagits för 

åren 2021–2023. Dessutom har ett arbetsgivarpolitiskt program antagits i kommunen som 

ytterligare tydliggör kommunens arbetsgivarpolitiska inriktning. Bemanningsenheten har fortsatt 

effektiviseringen av bemannings- och rekryteringsprocessen. 

Digitaliseringsfunktionen har under året arbetat med flertalet digitaliseringsinsatser. Exempelvis 

har ett större fiberprojekt genomförts, kommunens wifi-nätverk har byggts ut samt att 



    

 

ÅRSREDOVISNING 2021 STENUNGSUNDS KOMMUN 87 

 

Kommunhuset och Stenungsund Arena utrustas med sensorer för att mäta värme, ventilation 

och rörelsemönster, bland annat för att kunna sänka energikostnaderna. 

Kommunens förmåga att hantera kriser har stärkts under året. Exempelvis har kommunen 

inrättat hemskyddsområden med tillhörande trygghetspunkter. 

Under året har kommunens näringslivsfrämjande arbete förstärkts. Kommunen fick ett bra 

resultat i den årliga servicemätningen Insikt och förbättrade sin plats i Svenskt näringslivs 

ranking av lokalt företagsklimat med 54 platser. 

Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige om 6 000 tkr i extra underhåll av kommunens 

fastigheter. Dessa medel har använts både inom planerat underhåll på driftsidan men även inom 

större underhållsprojekt på investeringssidan. I första hand har tak, fönster och fasader 

prioriterats men även inre underhållsprojekt har genomförts på skolor, förskolor och 

äldreboenden. 

Under året har servicefunktionen tagit över lokalvården från Samhall, vilket har inneburit att den 

egna verksamheten nu städar fler objekt. 

FRAMTID 

Fokus för år 2022 kommer särskilt vara att fortsätta arbetet med att bygga kommunens förmåga 

i likväl fredstid som i höjd beredskap. 

Sektorn kommer att fortsätta arbetet med digital transformation genom att mäta, vidta 

verksamhetsspecifika åtgärder och följa upp den digitala mognaden i kommunens 

verksamheter. Dessutom kommer sektorn arbeta med att utveckla ytterligare digitala tjänster för 

likväl medborgare som förtroendevalda och anställda. 

Ett särskilt fokus kommer att vara att integrera nya fastighet med sektorns övriga verksamheter 

och sektor samhällsbyggnads processer. Under 2022 kommer fastighet att ha flera stora 

lokalprojekt i gång. 

I september är det val till Riksdag, kommun och region. Administrationsfunktionen kommer att 

sköta samtliga administrativa, kommunikativa och strategiska förberedelser samt rekrytera och 

utbilda cirka 140 röstmottagare. Under valperioden kommer funktionen att samordna 

vallokalerna och förtidsröstningsställena. 

Ett arbete med att uppdatera och optimera kommunens webbplats vad gäller 

användarupplevelse och tillgänglighet kommer att påbörjas under 2022. Dessutom kommer det 

kommunikativa arbetet och samordningen kring Agenda 2030 att intensifieras. 

Nyckeltal servicefunktionen måltid 2019 2020 2021 

Antal förskolebarn 1 133 1 124 1 138 

Antal elever, grundskola inkl. särskolan 3 397 3 412 3 437 

Antal elever, gymnasium inkl. särskolan 1 216 1 260 1 307 

Antal dagsportioner Särskilt boende 69 077 69 962 71 686 

Lokalvård    
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Städ avverkningsgrad m²/h 310 317 315 

    

Nyckeltal Fastighet    

Total yta (m²) 161 582 162 235 165 912 

varav egna lokaler 129 592 130 727 136 847 

Hyresintäkter egna lokaler kr/m² 829 819 850 

Total energi kvh/m² 191 174 169 

Planerat underhåll 123 103 140 

Reparation (akut underhåll) 38 48 46 
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Politisk verksamhet 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat är ett överskott på 337 tkr. Överskottet beror till stor del på lägre kostnader för 

arvoden för sammanträden och lägre kostnader för kommunfullmäktiges kostnader för 

lokalhyror än budgeterat. Resultatet påverkas dock negativt av att flera av kommunfullmäktiges 

sammanträden har genomförts på distans, vilket givet den tekniska lösningen för 

distanssammanträden är mer kostsamt än fysiska sammanträden. Dessutom är kostnaderna för 

internetabonnemang och prenumerationer högre än budgeterat. 

Årets händelser 

Året inleddes med allmänpolitisk debatt. Därutöver har kommunfullmäktige haft sammanträden 

vid åtta tillfällen. Under året har också ett digitalt rådslag om kommunens miljöarbete 

arrangerats. 

I februari genomfördes den sedvanliga bokslutsdagen där samtliga förtroendevalda hade 

möjlighet att närvara. 

Under större delen av året har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskotten, beredningarna 

och tekniska myndighetsnämnden haft möten på distans. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige  

Moderaterna 12 

Liberalerna 4 

Centerpartiet 3 

Kristdemokraterna 3 

Miljöpartiet 2 

Socialdemokraterna 14 

Vänsterpartiet 3 

Sverigedemokraterna 3 

Stenungsundspartiet 3 

Oberoende 2 
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Övrigt 

Så här används 100 kr 

 

 



Bilaga måluppföljning 2021 

 

1. Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning.  
Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 

Indikatorer  
 2018 2019 2020 2021  

Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

86,3  85,2  88,5 89,5 
 

 
Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%) 

75,3 75,3 72,7 74,8 

 
Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, kommunala 
skolor, andel (%) 

74,1 71,8 70,6 75,3 
 
 

 
 
Kommentar indikatorer  
Den samlade bedömningen är att elevers kunskapsresultat i grundskolan har ökat. Andelen 
elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogrammen i hemkommunen har ökat med en 
procentenhet jämfört med föregående år till 89,5 procent. Andelen gymnasieelever med 
examen inom fyra år har ökat, både sett till samtliga elever folkbokförda i Stenungsunds 
kommun och för samtliga elever inom den kommunala gymnasieskolan. För hemkommun har 
andelen ökat med 2,1 procentenheter till 74,8 procent och för elever inom den kommunala 
skolan med 4,7 procentenheter till 75,3 procent. Exkluderas elever vid individuella 
programmet uppgår examensgraden till 85 procent inom den kommunala gymnasieskolan. 
 
Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög 
måluppfyllnad som möjligt 

Inom förskolan har arbetet med barngruppernas storlek inkorporerats i satsningen Tidiga 
insatser. Tidiga insatser innefattar åtgärder med det gemensamma syftet att förstärka 
likvärdig, god och kompetent personalnärvaro för varje barn. På organisationsnivå har 
verksamheten arbetat med att strukturera och möjliggöra för mindre barngrupper, höja 
personaltätheten, samt likvärdighetsanpassning utifrån enheternas behov. Jämfört med 
föregående år har förskolan halverat andel obehörig personal. Både andel förskollärare och 
andel barnskötare ligger över riksgenomsnittet.  

I grundskolan har arbetet med kompetensutveckling för alla lärare i att göra bedömningar av 
elevers kunskapsresultat, samt i att analysera bedömningar och kunskapsresultat som grund 
för att utveckla undervisning, fortsatt och utvecklats. I ämnesanalysen har både andel som nått 
målen per ämne, samt betygsspridning analyserats och ämnesspecifika åtgärder har satts in; 



såsom aktiviteter för att stärka elevers läs- och skrivförmåga och simkunnighet. I ämnet 
svenska som andraspråk har organisatoriska faktorer identifierats och rutiner, samt 
organisering setts över. 

Nösnäsgymnasiet har ett fortsatt högt söktryck (96 procent vid slutantagning), med en 
minskad andel lediga platser (4st) på nationellt program efter reservantagningen. Pandemin 
har påverkat arbetet och har likt föregående år präglats av att säkerställa hög 
utbildningskvalitet och hög elevaktivitet i fjärr- och närundervisningen. Verksamheten har 
förtydligat rutiner kring stödinsatser avseende elevhälsoarbetet, för att möta pandemins 
effekter på elevers hälsa. 

2. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam 
arbetsplats /arbetsgivare. 

Måluppfyllelse: Uppfyllt 
 

Indikatorer  
 2018 2019 2020 2021 Trend 

Minska sjukfrånvaron 
från föregående 
kalenderår (%) 

6,7 6,6 8,1 7,6 
 

 
Öka andelen anställda i 
kommunen som har 
heltid (%) 

72,9 76,1 77,1 77,9 
 

 
Minska andelen 
anställda som har en 
sysselsättningsgrad 
under 70 % 

6,1 5,5 5,5 5,3 
 

 
 

Kommentar indikatorer 2021: 
För 2021 var sjukfrånvaron 7,6 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört 
med 2020. Den lägre sjukfrånvaron bedöms framförallt bero på att Covid-19 pandemin har 
tonats ner under 2021 jämfört med 2020, vilket påverkat sjukskrivningstalen positivt. Andelen 
heltidsanställda har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med 2020. Andelen anställda med 
sysselsättningsgrader under 70 procent minskar tydligt jämfört med 2020. Den nära och 
kontinuerliga uppföljningen av alla anställningar under 70 procent sysselsättningsgrad, 
bedöms bidra till den positiva utvecklingen. 
 

Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög 
måluppfyllnad som möjligt 
Under 2021 har ett nytt arbetsgivarpolitiskt program antagits i kommunen som ytterligare 
tydliggör kommunens arbetsgivarpolitiska inriktning. Detta inkluderar bland annat fokus på 
indikatorerna ovan. Därtill har arbetet med bemanningsfrågor inom sektor socialtjänst 



fördjupats ytterligare och är högt prioriterat. Ett tydligt fokus är att eftersträva 
heltidsanställningar, inom ramen för tilldelat budgetutrymme.  
 
En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att alla chefer ska göra handlingsplaner 
utifrån sin arbetsgrupps resultat i medarbetarenkäten med fokus på vad som behöver behållas 
och förbättras. Förvaltningen har också påbörjat ett särskilt riktat fokus på rehabilitering för 
dem som har de längsta sjukdomsfallen. Inom ramen för det förebyggande hälsoarbetet har 
även ett utvecklingsarbete påbörjats gällande att se över införandet av PULS-enkäter under 
2022 i mindre skala. 
 

3. Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och 
därför minska sin påverkan på miljön och klimatet. 

Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 
 

Indikatorer  
  2018 2019 2020 2021  

Total energianvändning 
i kommunala 
fastigheter, kWh/m2 

192 
 

191 
 

174 
 

169 

 
Total energianvändning uppdelat på energislag (fossila bränslen, fjärrvärme, el, 
förnybart) exklusive kommunens fordon 

 

EL, kWh 11 567 000 11 409 500 10 829 000 11 206 609  

Fjärrvärme 
(normalkorrigerad), kWh 

10 991 500 11 282 000 10 915 500 10 726 463  

Fossila bränslen (olja), 
kWh 

104 500 23 500 16 000 48 741  

Förnybart 
(solcellsproduktion), kWh 

13 500 14 000 42 500 68 768  

Utläckage1 av 
producerat dricksvatten 
från 
dricksvattenledningarna 

24 31 31 Stenungsund: 
26  

Svenshögen: 
34 

Ucklum: 38  

Inläckage av vatten i 
spillvatten-ledningarna 
Stenungsund2 

42 49 53 46  

 
Matsvinnet på 
kommunens förskolor, 
skolor och äldreboende 

52,5 51,5 Ingen 
mätning 

57,4 

 
 

 
1 Mängd odebiterat producerat dricksvatten 
2 Ödsmål, Stenungsunds tätort, Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda 



Kommentar indikatorer 2021: 
Den totala energianvändningen per kvadratmeter i 
kommunens egna fastigheter sjunker och följer 
därmed trenden från 2018. Anledningen till 
minskningen är exempelvis att kommunens nya 
byggnader ger ett tillskott av fler energieffektiva 
kvadratmeter.  
 
Elförbrukningen ökar något jämfört med förra året 
men är relativt låg jämfört med 2019, vilket bedöms 
bero på Covid-19 pandemin som lett till stängda 
offentliga lokaler, distansstudier och hemarbete. Det är främst tre objekt där nedgången varit 
tydlig; gymnasiet, Stenungsund Arena och kommunhuset. 
 
På grund av kalla månader i början av året har kommunen haft en högre oljeanvändning än 
föregående år. Nyckeltal för fjärrvärmen är normalårskorrigerad varför 
fjärrvärmeanvändningen minskar jämfört med föregående år. Solcellsproduktionen i 
kommunen har ökat, trots förseningar vid etableringen av solceller på Tallåsens äldreboende.  
 
Utläckage av producerat dricksvatten från dricksvattenledningarna redovisas på ett nytt sätt 
jämfört med tidigare då även vatten- och avloppsreningsverk i Ucklum och Svenshögen nu 
redovisas. Historiska siffror för dessa områden kan inte redovisas men det går att se att det har 
skett en minskning från förra året för det ledningssystem som Vattenfall försörjer och som 
Strävlidens avloppsreningsverk hanterar3. Ett aktivt läcksökningsarbete och åtgärder av 
upptäckta läckor har genomförts under året. Inläckaget har under året minskat med sju 
procentenheter till 46 procent vilket förklaras av minskad nederbörd jämfört med året innan. 
 
Under 2021 har det totala matsvinnet ökat och uppgick till 57,4 gram/person. Ökningen beror 
till stor del på att det varit svårare att beräkna antal matgäster mer än vanligt från dag till dag 
på grund av Covid-19 pandemin. Dessutom har det aktiva arbetet för att minska matsvinnet, 
som tidigare funnits, behövt nedprioriteras under pandemin.  

Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög 
måluppfyllnad som möjligt 
För att skapa mer energieffektiva lokaler har ett antal åtgärder utförts på kommunens 
fastigheter som till exempel tilläggsisolering av tak, fönsterbyten och byte till LED-armatur 
vilket leder till minskad elanvändning. Under året har också ett aktivt arbete pågått med att 
förbättra möjligheten att källsortera i alla kommunala verksamheter.  
 
Arbetet med att fortsätta skapa förutsättningar att minska matsvinnet har fortsatt. Under 
hösten har KliMATlådan införts i majoriteten av alla kök med restaurang vilket innebär att 
överbliven mat kan köpas av personal för att på så sett minska matsvinnet.  
 
Kommunen antog under slutet av förra året sex klimatlöften som skulle genomföras under 
2021. Fyra av dessa är nu genomförda. En klimatstyrd resepolicy förväntas implementeras 
under våren och arbetet med att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter pågår 
löpande under både 2021 och 2022. 
 

 
3 Ödsmål, Stenungsunds tätort, Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda 

Differens 2020–2021 

Total energianvändning i 
kommunala fastigheter, 
kWh/m2 

-3% 

El, kWh +3% 

Fjärrvärme 
Normalkorrigerad, kWh 

-2% 

Fossila bränslen (olja), kWh +67% 

Förnybart 
(solcellsproduktion), kWh 

+38% 



Klimatlöften Status 
Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
 

Ej genomfört 

Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal Genomfört 

Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
 

Pågår 

Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 
 

Genomfört 

Vi producerar egen solel – pågående arbete 
 

Genomfört 

Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal – 
pågående arbete 

Genomfört 

 
 

4. Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande 
Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt 
 

Indikatorer  
 2018 2019 2020 2021  

Personalkontinuitet, antal 
personal som en 
hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 

17 16 19 18 
 

 
Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende 

53 72 85 88 

 
Fallskador (vårdats på 
sjukhus) bland personer 
80+ 

53 49 52 Publiceras under hösten 
2022 
 

 

 

Kommentar indikatorer 2021: 
Personalkontinuitet, det vill säga antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
minskar jämfört med föregående år. Kortfattat påverkas personalkontinuitet till stor del av 
förändringar i personalbemanningen och personalkontinuiteten försämras oftast när antalet 
vikarier ökar. Under 2021 har antalet omsorgstagare ökat vilket krävt nyanställningar och fler 
vikarier, något som påverkar kontinuiteten negativt. Sammantaget innebär detta att 
personalkontinuiteten från planeringsstadiet ökar från cirka tio personer till 18 personer i 
genomsnitt under 14 dagar.  Detta är samtidigt en förbättring från föregående år, men precis 
som föregående år påverkas verksamheten fortsatt av rådande pandemi som lett till en högre 
sjukfrånvaro, vilket i sin tur leder till fler vikarier och därmed en högre personalkontinuitet.  

Under året har väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende ökat något i jämförelse med föregående år. En förklaring är att det är fler som 
ansökt om plats på demensboende än antalet tillgängliga platser.  



Statistik över antalet genomsnittliga fallskador bland personer 80 år eller äldre för år 2019–
2021 rapporteras först vecka 39 2022. 

Det har kommunens verksamheter gjort utifrån sitt kärnuppdrag för att nå så hög 
måluppfyllnad som möjligt 
Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. För att stärka den 
målsättningen har vård- och omsorgsverksamheterna fortsatt utveckla arbetet med IBIC-
modellen under första halvåret 2021. IBIC står för individens behov i centrum och är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt där utgångspunkten är att värdegrunden 
konkretiseras genom att främja den enskildes delaktighet och inflytande. För att ytterligare 
stärka ett tryggt åldrande har hemsjukvården fortsatt utveckla det proaktiva arbetet med 
riskbedömningar med åtgärder för att förebygga trycksår, fallolyckor och försämrad 
munhälsa. Under hösten har ett nytt arbetssätt kring fallprevention implementerats.  
 
Vård- och omsorgsverksamheten har under 2021 fortsatt arbetet med bemötande av individer 
med demenssjukdom. Detta är trygghetsskapande och ger, för individen, goda förutsättningar 
till ökad självkänsla och social samhörighet. Vidare så har insatser genomförts för att stärka 
arbetet med vård i livets slutskede, som är en viktig del av palliativ vård.  

Ett projekt för att minska ensamheten bland äldre har påbörjats under 2021 där personal 
utbildats och informationsinsatser och uppsökande verksamhet har genomförts.  
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Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Ombudgetering investeringar 2021-2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering från 2021 på 140 448 tkr till 2022 
samt tidigarelägga 5 560 tkr från 2023, totalt ombudgeteras då 146 008 till 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 50 615 tkr från 2021 till 2023 och 1 900 
tkr från 2021 till 2024.  
 
Kommunfullmäktige beslutar även att ombudgetera 101 222 tkr från beslutad budget 2022 till 
2023 och 9 630 tkr från 2022 till 2024.  
 
Detta innebär att budgeten för 2022 ändras från 530 818 tkr till 561 974 tkr enligt bilaga 
”Ombudgetering investeringar från 2021”. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 402 877 tkr. Utfallet för 2021 uppgick till 206 605 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 196 272 tkr. Av dessa föreslås 140 448 tkr 
ombudgeteras till 2022, 50 615 tkr föreslås ombudgeteras till 2023 och 1 900 tkr föreslås 
ombudgeteras till 2024. 5 560 tkr föreslås tidigareläggas till från 2023 till 2022, 101 222 tkr 
föreslås ombudgeteras från beslutad budget 2022 till budget 2023 och 9 630 tkr föreslås 
ombudgeteras från beslutad budget 2022 till budget 2024. Detta innebär att budgeten för 2022 
ändras från 530 818 tkr till 561 974 tkr. 
 
Beskrivning av ärendet 
Varje år ombudgeteras de investeringsanslag som av någon anledning behöver tas med in i 
nästa års budget.  
 
Investeringsbudgeten för 2021 uppgick till 402 877 tkr. Utfallet för 2021 uppgick till 206 605 
tkr, vilket innebär en avvikelse gentemot budget på 196 272 tkr. Av dessa föreslås 140 448 tkr 
ombudgeteras till 2022.  
 
För att investeringsbudgeten för 2022 ska bli så realistisk som möjligt föreslås vissa 
investeringar ombudgeteras från 2021 till 2023 och 2024 då det redan nu står klart att de inte 
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kommer att genomföras under 2022. Därför föreslås 50 615 tkr ombudgeteras från 2021 till 
2023 och 1 900 tkr till 2024.  
 
Då vissa investeringar som inte var med i ursprunglig budget för 2022 behöver tidigareläggas 
föreslås 5 560 tkr ombudgeteras från 2023 till 2022.  
 
Då vissa investeringar som var med i ursprunglig budget för 2022 behöver senareläggas 
föreslås 101 222 tkr ombudgeteras från 2022 till 2023 och 9 630 tkr ombudgeteras från 2022 
till 2024. Hänsyn till detta tas i budgetarbetet 2023.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsbudgeten för 2022 ökar från 530 818 tkr till 561 974 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. Vissa av de investeringar som genomförs kan emellertid ha direkt eller 
indirekt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Bilaga Ombudgeteringar från 2021 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 

 



 

Ombudgetering investeringar från 2021 till 2022

Budget 
2021:1 Utfall 2021

Återstår 
2021

Ombudget
eras till 
2022

Beslutad 
ram 2022

Budget 
2022:1

Från 2021 
till 2023

Från 2022 
till 2023

Från 2021 
till 2024

Från 2022 
till 2024

Fastighetsrelaterade investeringar
FA - Norra hallerna förskola 30 193 6 738 23 455 25 410 15 410 23 455 10 000
Ödsmål Norr förskola, (5 avd) 2 200 0 2 200
Om-tillbyggnation kök Kristinedals fsk 4 030 1 000 3 030
FA - ombyggnation kök Trollbackens fsk 650 536 114 114 114
Inventarier till investeringar fsk 2 320 0 2 320

Idrottshall o grundskola Hallerna 2 500 1 959 541 0
Stora Högaskolan 4-6 (7-9) 51 090 44 608 6 482 6 482 33 419 39 901
Ucklumskolan 5 500 5 500 5 500 5 500
Kyrkenorumskolan invändig ombyggnad 16 338 6 106 10 232 10 232 5 330 15 562
Jörlanda måltid, matsal, kök, klassrum mm 23 000 10 000 13 000
Ny 7-9 skola Hallerna 42 851 31 511 11 340 110 550 110 550
Inventarier grundskola 400 631 -231 -50 4 300 4 250

Nösnäs utbyggnad matsal 26 366 12 266 14 100 14 100 12 575 26 675
Nösnäs omb till klassrum, grupprum mm 465 297 168 0
Nösnäs utb A byggnad 4 nya klassrum 14 600 895 13 705 13 705 1 700 15 405
Nösnäs ombyggnation inventarier 980 980 980 950 1 930
GY - Inventarier Hogia Nösnäsgymnasiet 835 671 164 164 164
GY - Elevskåp Nösnäsgymnasiet 260 91 169 169 169

Söbacken 2 (Kristinedal) gruppboende LSS 12 950 1 008 11 942 4 942 12 670 17 612 7 000
Jörlanda LSS, 7 personer 500 0 500
Hasselhöjden, särskilt omsorgsboende 80 platser 10 000 0 10 000
Inventarier Svenshögen LSS 167 11 156 0
Inventarier socialtjänsten 700 0 700

Fastighet verksamheternas behov 4 248 3 765 483 274 4 000 4 274
Fastighet myndighetskrav 950 950 950 800 1 750
Kommunhus ABA 12 000 12 000 12 000 12 000
Ombyggnation centralförrådet 840 840
Krisberedskapsförråd 3 530 0 3 530
Räddningstjänst-Logement för dygnetruntbemanning 9 000 3 000 6 000
Räddningstjänst varmförråd 100 70 30 0

Summa fastighetsrelaterade investeringar 223 443 111 163 112 280 69 562 267 824 286 106 30 455 48 580 0 2 700



 

Budget 
2021:1 Utfall 2021

Återstår 
2021

Ombudget
eras till 
2022

Beslutad 
ram 2022

Budget 
2022:1

Från 2021 
till 2023

Från 2022 
till 2023

Från 2021 
till 2024

Från 2022 
till 2024

Övriga investeringar
Investeringsreserv 2 795 2 795 2 795 10 000 12 795

Reservkraftverk 912 782 130 130 130
Gräsklippare från 2023 760

Gräsklippare 250 250

Isbanemaskin 1 400 1 400

Stenungsunds Ridklubb 1 955 1 955

Ödsmåls IK 4 000 4 000
Iordningsställande av elljusspår Ödsmål och Toröd från 2023 2 300
Stenungsunds dragkampsklubb (bevilja en tredjedel av beloppet 1 mnkr) 0 456 -456 -456 333 -123

Muddring av hamnen vid torget 1 196 23 1 173 1 173 1 173
Belysning Nösnäsvallen 900 0 900 0 900
Byte av 2 bryggor hamnen 1 200 258 942 942 942

Utebadplatser 1 808 130 1 678 1 678 1 678

Gräsklippare 109 176 -67 0

Mastställ, hörslinga, badplatser 1 250 1 047 203 127 127

Digitalisering bygglov, e-signering mm 347 105 242 242 242
Scanning, bygglov, IT, servrar mm 472 120 352 352 352
Resecentrum 11 393 1 161 10 232 20 902 20 902 10 232

Tillfartsväg Hallerna 1 000 1 000

Rondell Inre Ringleden/Industrivägen 10 400 0 10 400

Busshållsplats Nösnäs 250 250
Automatisering av bygglovsprocessen 500 0 500 0 500

Ärendehanteringssystem-miljö (från inv. ovan) 216 0 216 0 216
SB Återställande av hamnpromenad (från I18112) 2 266 2 454 -188 0
Planskild GC-överfart Solgårdsdalen 5 000 5 4 995 500 500 100 1 400
Belysning utbyte till ledarmaturer 983 1 090 -107 -107 450 343

Kabelförläggning/byte styrapparat trafikljus järnvägsövergångar Stenungsund 527 0 527 527 527
GC-väg enligt plan 2021 7 350 5 095 2 255 2 255 12 650 14 905
Parkbänkar politikskt uppdrag och beslut 500 200 300 300 300
Bro över Stenunge å 200 0 200 200 200
Laddinfrastrukturplan 700 0 700 700 700 1 400
Renovering av GC-bro Göteborgsvägen från 2023 2 500
Digitaliserat arkiv 1 000 0 1 000 1 000 1 000
Underhåll gator 2021 9 304 6 885 2 419 2 453 2 000 4 453
Asfaltering av villagator 0 5 300 5 300
Förskola Norra Hallerna 2 000 0 2 000
Högstadieskola Hallerna 2 000 0 2 000
Geoteknik Kyrkenorum, skredrisk, inkl inv.bidrag 4 833 4 546 287 287 0 287
Upprustning lekplatser 926 268 658 658 658
Markköp för kommande exploatering 26 140 0 26 140 26 140 5 000 31 140

Kreditering felbokningar -58 58

Summa övriga investeringar 82 827 24 743 58 084 41 896 80 590 113 646 15 448 10 400 1 900 0



 

Budget 
2021:1 Utfall 2021

Återstår 
2021

Ombudget
eras till 
2022

Beslutad 
ram 2022

Budget 
2022:1

Från 2021 
till 2023

Från 2022 
till 2023

Från 2021 
till 2024

Från 2022 
till 2024

Löpande investeringar
Stödfunktioner 1 317 1 099 218 218 1 000 1 218

Digitalisering 3 403 2 605 798 798 2 500 3 298
IFO/Funktionshinder 1 000 827 173 1 000 1 000
Vård och omsorg 1 450 1 062 388 300 1 200 1 500

Servicefunktionen 1 670 1 671 -1 1 500 1 500
Samhällsbyggnad 0 0 0 1 400 1 400

Trafikåtgärder löpande 0 0 1 600 1 600

Gång och cykelvägar 0 0 600 600
Fastighet - energi och säkerhet 7 760 4 594 3 166 2 689 6 000 8 689

Fastighet-egna behov 400 934 -534 400 400

Underhålls investeringar fastighet 8 478 11 906 -3 428 7 200 7 200
Förskola 1 137 665 472 0 800 800
Stab 0 135 -135 0
Grundskola 1 313 1 064 249 68 1 500 1 568

Kompetens och utveckling 1 300 1 249 51 1 000 1 000
Kultur/Fritid 344 230 114 500 500
Löpande upprustning hamnen 172 167 5 400 400

Anläggning 550 469 81 1 020 1 020
Gymnasium 1 443 373 1 070 1 070 1 400 2 470
Summa löpande investeringar 31 737 29 050 2 687 5 143 31 020 36 163 0 0 0 0

Avgiftsfinansierad verksamhet
18-Avfall Återvinningscentral Stora Höga 400 0 400 400 17 500 17 900

0

Uppgrad, renov, VA-ledningar 5 009 7 197 -2 188 -2 023 6 000 3 977
Slamhantering 11 617 5 273 6 344 6 344 6 344

18-SB VA Uppgradering tillstånd 1 046 758 288 288 288

Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk 3 181 912 2 269 2 269 2 269
Ny VA-ledning Spekeröd (under E6) 2 700 149 2 551 2 551 0 2 551

Uppgradering av avloppspumpstation 21 1 000 708 292 292 292

VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan) 1 500 77 1 423 0 4 500 1 000 1 423 3 500
Kapacitetsökning Strävliden ARV 0 7 000 7 000

Förråd fordonsförvaring Strävliden 1 000 1 000
VA Tillstånd vattenuttag Ucklum 746 -746 -746 1 500 754

Härgusseröd utbyggnad av verksamhetsområde enligt detaljplan 3 362 3 012 350 350 350

VA Dagvatten Strandnorum 2:32 2 166 2 166 0 0



 

 

Budget 
2021:1 Utfall 2021

Återstår 
2021

Ombudget
eras till 
2022

Beslutad 
ram 2022

Budget 
2022:1

Från 2021 
till 2023

Från 2022 
till 2023

Från 2021 
till 2024

Från 2022 
till 2024

Uppdimensionering av vattenledning Jörlanda- Stora Höga 10 000 1 000 9 000

Spillvattenledning Jörlanda-Stora Höga 100 0 100 14 000 0 100 7 070 6 930
Förskola Norra Hallerna 1 500 0 1 500 1 500 1 500

VA maskiner och inventarier 972 972 0 0
Pumpstationer 479 326 153 153 1 000 1 153

Ucklums ARV. Upprustn/modernisering 846 954 -108 0
Sammanbyggnad färskvattenledning 160 1 299 -1 139 -1 139 30 000 14 873 13 988

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen 20 400 17 211 3 189 17 384 13 400 3 189 3 984

Dagvattenmodell 50 50 0
Högstadieskola Hallerna 1 500 1 500

VA sanering Nösnäs uppdatera ledningar 7 000 7 000
Munkeröd 1:12 Kommunalt vatten och avlopp 9 000 4 800 4 200

VA-sanering  Grössbyn (enl. projektplan) 1 500 1 000 500
Löpande medel maskininvesteringar 1 000 1 000

Underhåll/renovering pumpstationer 300 300
Reducering till investeringsvolym på 20 mnkr/år -3 368 -3 368 0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 53 120 41 760 11 360 10 239 130 184 91 251 4 712 42 242 0 6 930

Kommunala gatuinvesteringar exploateringsområden
Kostnader gata 3 600 4 678 -1 078 14 500 14 500

VA-investering exploateringsområden 0

VA-anslutningsavgifter -9 100 -8 431 -669 -1 000 -1 000
VA-utgifter 17 250 3 642 13 608 13 608 4 700 18 308

Utredningskostnader 3 000 3 000

Summa exploateringar 11 750 -111 11 861 13 608 21 200 34 808 0 0 0 0

Summa investeringar 402 877 206 605 196 272 140 448 530 818 561 974 50 615 101 222 1 900 9 630

Beige fyllning är de projekt som tidigareläggs från 2023 till 2022. 5 560
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Roland Persson Till kommunstyrelsen 
Enhetschef ekonomi 
 
 
Ianspråktagande av investeringsreserv för Kompetens och 
utveckling 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta och tilldela Kompetens och utveckling inom sektor 
utbildning 2 200 tkr från investeringsreserven 2022.  

  
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kompetens och utveckling är i behov av att köpa en ny lastbil som ska användas i 
lastbilsutbildningen inom vuxenutbildningen. För att kunna genomföra köpet behöver en del 
av investeringsreserven tas i anspråk. Alternativet är att leasa lastbilen vilket blir avsevärt 
dyrare. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun bedriver idag, inom ramarna för den kommunala vuxenutbildningen 
en utbildning till lastbilschaufför. Utbildningen anordnas för hela Göteborgsregionen och tar 
emot elever från både Stenungsund och andra kommuner. Utbildningen är framgångsrik med 
få elever som hoppar av. De som slutför utbildningen har mycket goda möjligheter till att hitta 
arbeten. 
 
Den lastbil som idag används inom utbildningen är gammal och har under de senaste åren 
varit föremål för ett antal oplanerade reparationer. Lastbilen är också omodern, inte helt 
ändamålsenlig för utbildningen och måste bytas ut för att utbildningen ska kunna fortgå. 
Verksamheten har därför ett behov av att omgående införskaffa en ny lastbil. 
 
Då lastbilen byts ut står verksamheten inför valet att antingen köpa lastbilen eller att leasa 
den. Leasingen är i så fall rent finansiell vilket innebär att den inte innefattar några andra delar 
än själva finansieringen.  
 
Priset för lastbilen är 2 200 tkr oavsett om man väljer att köpa eller leasa den. Leasing blir 
dock en betydligt dyrare alternativ (se nedan) beroende på att räntan är högre än kommunens 
låneränta. Vidare binder kommunen upp sig i ett leasingavtal medan en lastbil som ägs också 
kan avyttras om behovet skulle förändras. 
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Leasingalternativet: Om lastbilen leasas innebär det en årskostnad om 384 tkr och en 
totalkostnad på fem år om 1 920 tkr. 
 
Investeringsalternativet: Om lastbilen köps in blir kostnaden för avskrivningarna 220 tkr per 
år de första fem åren och den genomsnittliga räntan för perioden blir 17,6 tkr per år. Kalkylen 
utgår från att lastbilen kan avyttras efter fem år och att försäljningsvärdet då är 40% av 
anskaffningsvärdet vilket skulle innebära en förlust vid försäljning om 220 tkr jämfört med 
det bokförda värdet. Den totala kostnaden för perioden blir då 1 408 tkr (inkl. 
försäljningsförlusten). 
 
Jämförelsen visar att det blir 512 tkr dyrare på fem år att leasa lastbilen än att köpa den. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsreserven uppgår 2022 till 10 000 tkr. Ianspråktagandet innebär att 2 200 tkr tas 
därifrån. Kapitalkostnaden som investeringen medför ska finansieras inom befintlig ram av 
Kompetens och utveckling. Verksamheten ska därmed inte kompenseras för de högre 
kapitalkostnaderna då lastbilsutbildningen är gemensam för Göteborgsregionen och därmed 
har extern finansiering. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn och ungdomar då det endast rör 
finansieringsformen. 
 
Juridiska bedömningar 
Anskaffandet av lastbilen sker i enlighet med Lag om offentlig upphandling. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
Roland.persson@stenungsund.se 
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Karolina Ringmark Till kommunstyrelsen  
Ekonom  
 
 
Yttrande över förslag till budget för GR 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget 2023 för 
Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har till medlemskommunerna översänt ett förslag 
på rambudget för 2023. 

Enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsordning ska förbundsstyrelsen bereda 
medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
nästkommande år. Stenungsunds kommuns avgift 2023 föreslås bli oförändrad jämfört med 
2022 då den sänktes med 2,88 kr per invånare till 72,64 kr per invånare. Medlemsavgiften 
uppgår totalt till 1 988 000 kr.  
 
Beskrivning av ärendet 
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 8 maj 2020 uppdrog 
förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av samrådet inför 
budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 
Vid förbundsstyrelsens sammanträde 27 november 2020 fattades beslut om ett antal åtgärder 
att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift medlemskommunerna 
med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per 
invånare från och med verksamhetsåret 2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 
2022 som efter samråd med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 14 
september 2021. 
 
Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell frysning av 
årsavgiften mellan åren 2022 och 2023.  
 
Pandemin har inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 
anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska arbetet har förbundet 
haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till förvaltningsrätten vilket krävt 
merkostnader i form av bland annat juridiskt stöd, arbetstid samt extra sammanträde i 
förbundsfullmäktige. Pandemin kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska 
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utmaningar för förbundet. Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på 
historiskt låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av årsavgiften 
beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en ekonomisk utmaning som 
förbundet har att hantera kopplat till lönerevisionerna och övrig prisutveckling. 
 
Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa invånarantalet i 
respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet med den sedan tidigare beslutade 
sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 kr per invånare.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För Stenungsunds Kommun innebär årsavgiften till GR 72,64 per invånare. Årsavgiften för 
2023 uppgår därmed till 1 988 000 kr. Avgiften till GR finansieras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 
Plan och detaljbudget 2022 för GR 
Strategisk inriktning 2020-2023  
Protokoll från GR:s förbundsstyrelse 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
diarium@goteborgsregionen.se 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-01-04, Diarienummer: 2022-00007 

Datum: åååå-mm-dd  

Samrådsunderlag inför budget 
för GR 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift 

medlemskommunerna med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 

75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 

2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 2022 som efter samråd 

med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14. 
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Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på historiskt 

låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av 

årsavgiften beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa 

invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet 

med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 

kr/invånare.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  

Genom att den strategiska inriktningen 2020–2023 nu på nytt översänds till 

medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 
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rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna under strategins sista år 2023.  

Under 2022 inleds även det viktiga arbetet med att ta fram nästa strategiska 

inriktning för GR.    

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2022–2023
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023. 
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under 
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med 
styrningen av verksamheten.

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger 
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförut
sedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalning
arna.

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en ordinarie 
verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av årsavgiften. Un
gefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor per 
invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum som arbetar med 
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och 
 forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region 
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den 
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en samman
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Plan och detaljbudget 2022

Den här planen beskriver vilka delar av Göteborgsregionens (GR) verksamhet som 
särskilt ska följas upp under 2022. Utgångspunkten är de utmaningar som har 
definierats i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Ett syfte med uppföljningen är att underlätta för beslutsfattare att få insyn i GR:s verksamhet. 
Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att analysera aktiviteters kvalitet och resultat ska-
par vi ett underlag för lärande som leder till utveckling.

Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusområdena är 
kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. I vissa fall är ett fokus-
område relevant för att möta flera av utmaningarna.

Under 2022 kommer GR att driva och genomföra många processer och aktiviteter som utgår 
från uppdraget såsom det är beskrivet i förbundsordningen. Det handlar till exempel om att 
skapa mötesarenor, erbjuda kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt tillsammans 
med kommunerna. Det handlar också om myndighetsutövande i form av den regionala gym-
nasieantagningen. Många av dessa aktiviteter är en del av en löpande verksamhet och kommer 
inte att redogöras för här.

Stöd till kommunerna utifrån effekterna av pandemin
Under år 2022 kommer GR särskilt att fokusera på insatser för att stödja kommunerna utifrån 
de behov som pandemin har medfört. Samtliga verksamheter i kommunerna har påverkats av 
pandemin och kommer att behöva hantera dess effekter under lång tid framöver. Under pan-
demin har GR stöttat medlemskommunerna kopplat till exempelvis kompetensförsörjning, 
digitalisering samt vård och omsorg. 

Det har bland annat gällt den utmanande situationen att tillgodose elevers rätt till utbild-
ning i ett läge där undervisning har behövt genomföras digitalt på distans i stora delar av 
utbildningsväsendet. Det har även handlat om stöd i att kunna erbjuda eleverna digitala alter-
nativ i ett läge där många skolor avbrutit sin prao- eller apl-verksamhet och arbetsplatser har 
haft stora svårigheter att erbjuda platser. De erfarenheter och lärdomar som GR har gjort till-
sammans med skolhuvudmännen under pandemin bör tas vidare och användas i det fortsatta 
arbetet med att hantera pandemins effekter och konsekvenser. Därutöver bör GR kartlägga 
skolhuvudmännens fortsatta behov av samordning, insatser och åtgärder. 

Specifika insatser under året:
• Följa kommunernas behov inom utbildningsområdet och utifrån detta stötta genom att 

genomföra insatser i samverkan med kommunerna samt driva processer kring behov av 
insatser och regeländringar på nationell nivå till följd av pandemins konsekvenser.

• I samverkan med kommunerna följa eventuella konsekvenser av pandemin i form av 
utbildningstapp och kvarvarande effekter till följd av social isolering som en konsekvens av 
distansundervisning.

• Stöd till kommunernas förnyade arbete med olika områden som inte har kunnat genomför-
as fullt ut under pandemin såsom studie- och yrkesvägledning och prao/apl.

• Fortsatt spridning av kunskap kring distansundervisning.
• Fortsatt utveckling av nya digitala koncept och samarbeten för prao och andra former av 

praktik samt skola-arbetslivsaktiviteter. 
• Ta fram regional jämförande statistik över behörighet/obehörighet samt betygsmedelvärde 

för att se eventuell påverkan av pandemin. 
• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-

domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin. 

Inledning
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Pandemins konsekvenser för barn och ungas livssituation fångas även delvis genom den 
ungdomsenkätsundersökning som görs varje år i nio kommuner (LUPP). Här kan man bland 
annat se att den psykiska ohälsan har ökat under pandemin och att särskilt drabbade är ung-
domar från redan utsatta miljöer. Specifika insatser under året: 

• Utveckla kunskap om pandemins påverkan på barn och unga. GR deltar i en ansökan till-
sammans med Barcelona, Arad och Riga under ledning av ESN (European Social Network) 
inom ramen för det nya EU-programmet CERV. Om medel beviljas kommer fokus vara att 
utveckla modeller och metoder för att stärka barns delaktighet inom socialtjänsten utifrån 
pandemins konsekvenser. 

• Utifrån kommunernas erfarenheter och insamlade fakta finns fortsatt behov av samord-
ning och insatser under 2022, vilka kommer att utformas i nära dialog med strategiska 
chefsnätverk. 

Under pandemin blev många friställda och arbetslösheten ökade drastiskt med anledning av 
att flera branscher fick minska eller avveckla sin verksamhet. Trots att branscherna nu börjar 
återhämta sig och många tidigare arbetslösa är åter i arbete eller studier, är arbetslösheten 
fortfarande hög bland grupperna ungdomar, nyanlända och personer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden. Olika typer av samarbeten lokalt, regionalt och nationellt har därför startat 
för att ge dessa grupper av invånare större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Speci-
fika insatser under året: 

• I samverkan med externa aktörer stötta kommunerna i arbetet med att motverka ung-
domsarbetslösheten i regionen, vilken förvärrats under pandemin.

• Fortsätta att utveckla arbetet i samverkan med kommunerna, arbetsförmedlingen och 
privata leverantörer. Detta beskrivs närmare under fokusområdena Stödja kommunerna 
i omställningen av arbetsmarknadspolitiken samt Stödja kommunernas arbete för att 
motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet. 

Pandemin har medfört att samverkan mellan huvudmännen i regionen och kommunerna i 
länet stärkts. Allt från bland annat vaccinationssamordning till att säkra skyddsutrustning och 
implementera gemensamma rutiner har resulterat i bättre resultat och kvalitet för våra invå-
nare. Specifika insatser under året: 

• Utifrån erfarenheter under pandemin i god samverkan mellan kommuner och regionen 
stödja det fortsatta arbetet runt vårdens medarbetare och införandet av Nära vård. 
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12 fokusområden
Under 2022 ska 12 fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokus
områdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 20202023. 

Utmaning: Fysisk planering
Profilera storstadsregionen
Storstadsregionen har särskilda utmaningar och möjligheter. GR har en viktig roll som stor-
stadsregionens röst i frågor som rör samhällsplanering och infrastruktur. Mål och strategido-
kumentet ”Hållbar tillväxt” innehåller mål och strategier med fokus på regional struktur och 
tillväxt. Specifika insatser under året:

• Ta fram underlag för uppföljning av Hållbar tillväxt. 
• Ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstadsregionens fysiska miljö med fokus på 

att kunna möta och stimulera tillväxten på ett optimalt sätt. 
• Kunskapsunderlaget ska stötta såväl kommunal som regional samhällsplanering samt ska-

pa beredskap för olika scenarier inom samhällsutvecklingen. 

Ett effektivt kollektivt resande är av central betydelse för storstadsregionens utveckling. 
 Göteborg, Mölndal och Partille har gemensamt tagit fram mål- och strategidokumentet ”Mål-
bild koll 2035” som beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet ska 
utvecklas. Specifika insatser under året:

• Initiera och driva frågan om att motsvarande process ska genomföras för hela storstadsre-
gionen. 

Utmaning: Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv
Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte minst på 
grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden är inne i där arbetsuppgifter föränd-
ras och nya kompetenser efterfrågas. 

Inom många branscher och inom välfärdssektorn saknas personal med formell kompetens. 
Kommunerna är den största arbetsgivaren i Göteborgsregionen med drygt 72 000 årsarbetare. 
Till detta kommer välfärdspersonal anställd hos privata utförare. För att fortsatt kunna levere-
ra välfärd av hög kvalitet behöver kommunerna både kunna attrahera nya medarbetare samt 
behålla och utveckla personal.

Med start 2019 har GR växlat upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling; fler arenor och samverkansplattformar har tillkommit för att främja kommu-
nernas och näringslivets kompetensförsörjning. Strategiska satsningar fortsätter under 2022 
i samverkan med kommuner och relevanta aktörer för att stärka regionens förutsättningar på 
området. 

Även under 2022 inriktas arbetet med kompetensförsörjning inom offentlig sektor på 
äldreomsorg, förskola och grundskola. Att andelen äldre ökar samtidigt som andelen i arbets-
för ålder minskar gör kompetensförsörjning inom välfärdsyrken till en central och angelägen 
utmaning. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen och gymnasieskolan. För 
att klara detta behöver kommunerna fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
med rätt kompetens och kommunerna behöver ses som attraktiva arbetsgivare. Under 2022 
fortsätter arbetet med att utveckla branschråd för äldreomsorg med fokus på strategisk kom-
petensförsörjning av baspersonal. GR fortsätter också att samordna den nationella satsningen 
Äldreomsorgslyftet, som hittills gett goda resultat. Inom ramen för arbetet med nära vård 
fortsätter olika aktiviteter för att rekrytera, utveckla och behålla personal inom den kommuna-
la hälso- och sjukvården. 
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Specifika insatser under året:
• Fortsatt samordning av den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet, under förutsättning 

att finansiering säkras. 
• Fortsatt utveckling av branschrådet för äldreomsorg.
• Utveckling av en digital lärplattform för kompetensutveckling av befintlig personal samt 

att undersöka förutsättningar för karriärutvecklingsmodeller för legitimerad personal och 
möjligheterna till att samordna expertkompetens mellan kommunerna. 

• Fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för ett branschråd för funktionsstöd, 
med utgångspunkt i det gemensamma arbetet kring titulatur och utbildningskrav som är 
etablerat sedan tidigare. 

• Arbeta för att utveckla Yrkesresan för äldreomsorg och LSS (myndighet och verkställighet) 
samt missbruk och beroende. Ett nationellt arbete som leds av SKR. GR behöver arbeta 
proaktivt på nationell nivå för att säkerställa att kommunernas behov tillgodoses i den 
nationella utvecklingen framöver.

GR kommer under året att verka för en utveckling av utbildningssystemet för att stärka möj-
ligheter till livslångt lärande för regionens invånare. Insatser kommer att göras för att säkra 
kompetensförsörjningen hos regionens kommuner. När det gäller näringslivet sker mycket av 
arbetet inom ramen för Kompetensnavet. Specifika insatser under året:

• Fortsatt etablering av Kompetensnavet som en nationellt ledande modell för kompetens-
omställning.

• Säkra återcertifieringen av VO-college.
• Vidareutveckling av Gymnasiedagarna & Future Skills som en mötesplats för att bidra till 

att framtidsrusta våra elever och stödja både skola och arbetsliv genom att bygga kvalitets-
säker information och engagemang kring gymnasievalet.

• Fortsatt utveckling av insatser som rör skolans kompetensförsörjning genom branschråden 
för förskola och grundskola.

Regionens invånare har tillgång till ett brett utbildningsutbud inom gymnasieskola och kom-
munal vuxenutbildning som kan ge den kompetens som behövs i ett framtida arbetsliv. Under 
året gör GR insatser i syfte att utgöra en relevant partner i kommunernas arbete med utbud 
och dimensionering av gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud. Specifika 
insatser under året:

• Följa upp inriktningsbeslutet från nätverken för vuxenutbildning respektive utbildnings-
chefer gällande vuxenutbildningssamverkan 2022: Att bredda utbildningspaletten inom 
vår regionala samverkan, så att även omstartsutbildningar/påbyggnadsutbildningar, 
distansutbildningar, jobbspår samt nya typer av språkstödsutbildningar ska kunna er-
bjudas.
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• Revidering av samverkansavtal för gymnasieskola inom Göteborgsregionen.
• Fortsatt vidareutveckling av branschspecifika och övergripande kompetensråd kopplat till 

utbudsplanering inom gymnasiet och yrkesvuxutbildning samt att öka attraktionskraften 
inom samtliga åtta branschspecifika kompetensråd.

Fullföljda studier för alla elever
Att arbeta främjande och förebyggande är avgörande för att alla elever i alla skolformer ska ges 
möjlighet att erhålla en gymnasieexamen eller etablera sig på arbetsmarknaden. En erhållen 
gymnasieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska utanförskap i samhäl-
let. Sedan 2011 har GR i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet 
kring att bedriva skolutvecklingsprocesser för att fler elever ska fullfölja sina studier och har 
idag nationellt ledande kunskap på området. Under året fortsätter insatserna i syfte att ge stöd 
till skolhuvudmännen i deras arbete med fullföljda studier för alla elever. Specifika insatser 
under året:

• Etablera ett regionalt kunskapscentrum kring fullföljda studier.
• Genomförande av projektet InVux.
• Genomföra insatser där samverkan står i fokus för att få fler elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) att fullfölja sina studier samt stärka skolpersonals förutsätt-
ningar och kompetens att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier.

• Utforska möjligheten till utveckling av övergångsinformation i antagningssystemet Indra, 
vilket ger bättre förutsättningar för säkra övergångar för elev vid byte från grundskola till 
gymnasieskola. 

Utmaning: Näringslivsutveckling
Mark för näringsliv
Under 2021 har en regional bild över näringslivsmark tagits fram. Den mark som kommu-
nerna har avsatt för näringslivsutveckling räcker inte för de förväntade regionala behoven. 
Specifika insatser under året:

• Tillsammans med BRG fokusera på att ta fram mark där den regionala lokaliseringen 
matchas med verksamhetsspecifika behov. 

Under 2022 är även kompetensförsörjning i fokus för GR:s arbete med näringslivsutveckling. 
Se fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Digital transformation
Förskolans och skolans digitalisering
Digitaliseringen skär genom alla skikt i samhället, och den digitala transformationen innebär 
att vi kan arbeta och verka på sätt som tidigare inte varit möjliga. Helt nya förutsättningar 
skapas för hur verksamhet kan bedrivas oavsett vilket område vi verkar i.

Inom förskola och skola utgör Skolväsendets nationella digitaliseringsstrategi en samlad 
vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital kompetens, likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning kring digitalise-
ringens möjligheter. GR erbjuder insatser kopplat till implementeringen av de reviderade 
läroplanerna liksom det vidare arbetet med förskolans och skolans digitalisering. Som ett led 
i den digitala transformationen pågår också ett utvecklingsarbete kring olika systemstöd som 
syftar till att underlätta kommunernas arbete. Med moderna systemstöd och den nationella 
digitaliseringsstrategins tre fokusområden skapas helt nya förutsättningar för undervisning, 
lärande och kunskapsutveckling. Under år 2022 föreslås särskild uppföljning av arbetet med 
att bidra till kommunernas insatser kopplat till förskolans och skolans digitalisering och elev-
ernas kunskapsutveckling. Specifika insatser under året:

• Fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning kring olika systemstöd som syftar till att under-
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lätta kommunernas arbete, med särskilt fokus på digital licenshantering och modernisering 
av antagningssystemet Indra.

• Utveckling av nya eller befintliga strategiska samarbeten med olika aktörer på förskolans/
skolans område kopplat till digital kompetens och digitala lärresurser.

• Fortsatt vidareutveckling och utforskande av digitala lärresurser i syfte att stärka försko-
lans och skolans digitalisering.

• Implementering av en lärplattform för att utveckla digitala former av kompetensutveckling 
av personal.

• Fortsatt utveckling och tillgängliggörande av GR:s media- och lärresurstjänst.

Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö
För att samtliga invånare ska få en god hälso- och sjukvård behöver den digitala transforma-
tionen ske i gränssnittet mellan kommunerna och regionen. Framtidens vårdinformationsmil-
jö (FVM) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. Målet är en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och 
sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Under 2022 fortsätter kommunernas förbere-
delser inför implementeringen av systemet. GR kommer särskilt att följa upp kommunernas 
gemensamma arbete inom Västkom.

Specifika insatser under året:
• Insatser via Västkom för att samordna design av option 2, elevhälsa, och option 3, kommu-

nernas hälso- och sjukvårdssystem. 
• Insatser via Västkom för att hitta lösningar för de kommuner som inte tecknat option 2 och 

3, så att information kan utbytas. 
• Bildande av en operativ styrgrupp inom ramen för Kommun-FVM. 

Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
Stödja kommunerna i omställningen till god och nära vård
Utvecklingen av en nära vård där primärvården är navet i all hälso- och sjukvård pågår på 
lokal, regional och nationell nivå. Redan idag utför kommunerna en stor del av hälso- och 
sjukvården, och omställningen till nära vård innebär att alltmer hälso- och sjukvård kommer 
att ges i hemmet och inom den kommunala vården och omsorgen. Under förutsättning att en 
statlig överenskommelse även kommer för 2022, och i nära dialog med socialchefsnätverket, 
fortsätter GR 2022 att stödja kommunerna i omställningen till en nära vård. Det kommunala 
perspektivet i omställningen till nära vård behöver fortsatt stärkas och det är fortsatt angeläget 
för kommunerna att få stöd i omställningen. Genom GR som samverkansarena får kommu-
nerna möjlighet att samla sig och agera gemensamt, både på politisk och tjänstemannanivå. 
Specifika insatser under året:

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, bedriva omvärldsbevakning och påverkans-
arbete genom de strategiska chefsnätverken. 

• Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hur kommunerna påverkas av 
omställningen. 

• Synliggöra och bevaka det kommunala perspektivet i angelägna strategiska frågor i om-
ställningen, bland annat revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Genomföra Mötesplats nära vård under våren 2022. 

Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande arbetet
Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, minskade resurser och ökade krav 
från medborgare ställer andra krav på socialtjänsten än tidigare. I slutbetänkandet kring en 
ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag SOU 2020:47 lyfts bland annat 
behovet fram kring att utveckla det förebyggande arbetet. Genom förebyggande, lätt tillgäng-
liga och tidiga insatser kan mer ingripande insatser skjutas upp eller i bästa fall förhindras. 
För att kunna motverka och förebygga sociala problem är strukturinriktade åtgärder och fysisk 
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planering viktiga verktyg. Det sociala perspektivet behöver stärkas i samhällsplanering och 
samhällsbyggnad. Även inom omställningen till en nära vård lyfts att vården och omsorgen 
ska vara mer tillgänglig, proaktiv och förebyggande vilket innebär att resurserna kan användas 
bättre och räcka till fler. Kommunerna efterfrågar mer stöd i hur detta perspektivskifte ska 
gå till i praktiken, särskilt i förberedelserna inför den nya socialtjänstlagen (2023). Specifika 
insatser under året:

• Ge stöd i utvecklingen av det förebyggande arbetet, till exempel genom forsknings- och 
utvecklingsarbeten.

• Ge stöd i systematisk uppföljning.
• Ge stöd i att stärka det sociala perspektivet i samhällsplanering och samverkan mellan 

socialtjänst och samhällsbyggnad.

Stödja kommunerna i omställningen av arbetsmarknadspolitiken
Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken påverkar kommunerna på flera sätt. 
Kommunerna behöver ställa om sina verksamheter och göra anpassningar utifrån nya för-
utsättningar och behov. De förändringar som sker inom Arbetsförmedlingen påverkar också 
flera av kommunernas verksamheter (exempelvis arbetsmarknadsverksamheter, ekonomiskt 
bistånd, mottagande av nyanlända och vuxenutbildning). För att stödja kommunerna i den 
pågående reformeringen har GR byggt upp en strategisk samverkansstruktur mellan kommu-
ner och Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. Vi 
ser ett stort behov av att fortsätta arbetet under 2022. 

Vi ser även behov av att utveckla samverkan med fristående aktörer. Under hösten 2021 
införs tjänsten kundval, rusta och matcha i GR-området. En tjänst där fristående leverantörer 
utför arbetsmarknadsinsatser för individen. För att säkra samplanering och sammanhållna 
processer behövs samverkan mellan de aktörer som har insatser för individen. GR utgör en 
samverkansarena där kommuner men även andra samverkansparter kan samlas för informa-
tionsutbyte, samsyn och gemensamt agerande. De förändringar som sker inom arbetsmark-
nadspolitiken föranleder också behov av att lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angåen-
de utvecklingen. Specifika insatser under året:

• Genom den uppbyggda strategisk samverkansstrukturen mellan kommuner och Arbetsför-
medlingen verka för att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. 

• Utveckla samverkan med fristående aktörer som levererar arbetsmarknadsinsatser för 
individen.
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• Lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Genom att gå samman 
och gemensamt driva påverkansarbete kan vi utgöra en starkare röst än om varje kommun 
agerar enskilt.

Stödja kommunernas arbete för att motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på 
ungdomsarbetslöshet
Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetsmarknaden och lett till en kraftig ökad 
arbetslöshet. När konjunkturen vänder drabbas särskilt grupper som har en svag ställning 
på arbetsmarknaden, exempelvis ungdomar, personer med funktionsnedsättning och utri-
kesfödda. Sedan 2020 har GR följt utvecklingen av långtidsarbetslösheten. I april 2021 hade 
188 000 personer varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i tolv månader eller 
mer, vilket var en ökning med närmare 33 000 jämfört med motsvarande månad 2020. Även 
om arbetslösheten bland ungdomar minskade något under senare delen av våren 2021 så var 
drygt 2 000 ungdomar i GR arbetslösa i april 2021. Att undvika långtidsarbetslöshet är viktigt 
för såväl samhälle som individ. Att ungdomar drabbas av långtidsarbetslöshet kan få särskilt 
negativa konsekvenser. För att skapa effektiva insatser behövs en helhetssyn och individsam-
verkan. Specifika insatser under året:

• Stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för att personer ska komma i arbete, exem-
pelvis genom jobbspår, validering, utbildning och omställning. 

• Stödja kommunerna i förebyggande insatser, exempelvis för att unga ska fullfölja sina stu-
dier och därmed få en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

• Stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen, samt med andra aktörer som 
arbetar med målgruppen.

Under 2022 är kompetensförsörjning inom skola samt vård och omsorg även i fokus för GR:s 
arbete med social sammanhållning och trygghet. Detta område beskrivs inom ramen för fokus-
området Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv på sidan 5.

Utmaning: Klimat och miljö
Genomförande av vattenförsörjningsplanen
Kommunerna i Göteborgsregionen samarbetar kring en regional vattenförsörjningsplan. Un-
der året kommer arbetet att fördjupas och utvecklas. Specifika insatser under året: 

• Klargöra hur ökande vattenbehov ska hanteras avseende möjligheten att öka kapaciteten av 
råvatten och producera dricksvatten. 

• Leverera vatten över kommungränser. 

Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen
Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora utmaningar i arbetet för att radikalt 
minska utsläppen av växthusgaser. Under året kommer GR att arbeta aktivt på flera sätt. En 
fördjupad uppföljning kommer under året att ske inom detta område. En tvärande politisk 
gruppering diskuteras för att driva arbetet framåt. Specifika insatser under året: 

• Driva på processer för minskade utsläpp av växthusgaser genom att ta fram och aktivt spri-
da kunskapsunderlag. 

• Ha nära dialog med kommunerna om deras behov och samordna insatser. 
• Särskilt fokus kommer läggas på stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, 

cirkulär ekonomi och fortsatt arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfalls-
minimering. 

GR:s roll är även att stärka kopplingen mellan klimat, den fysiska planeringen och transport-
infrastrukturen. Specifika insatser under året: 

• I arbetet med framtagande av kunskapsunderlag och politiska beslutsunderlag kommer 
klimateffekterna att belysas särskilt. 

• GR kommer under året att fortsätta att, med stöd av VGR:s finansiering, samordna kom-
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Övrig uppföljning
Utöver de 12 fokusområdena kommer Göteborgsregionen (GR) att särskilt följa 
ytterligare några verksamheter under 2022.

Dotterbolag
Förbundsstyrelsen ska löpande ha uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Detta innebär att förbunds-
styrelsen årligen ska pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet samt 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR)
ISGR är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan startade 1997 i samverkan mellan de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv och universitet. Lokalfrågan har under många år 
varit ett utvecklingsområde. Ur ett ägarperspektiv är den fortfarande central att följa under 
2022. Under hösten 2022 startar bygget av nya lokaler på Guldheden.

Gryning Vård
Gryning Vård är ett aktiebolag som bildades 2001 och ägs av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Göteborgsregionen (GR) äger 54 procent och bolaget är idag landets största 
inom HVB (hem för vård och boende). Gryning Vård befinner sig i en omställningsfas och un-
der 2022 följer GR bolagets fortsatta arbete med att anpassa verksamheten för att kunna möta 
kommunernas behov. 

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Under 2022 kommer några av dem att följas 
särskilt. 

Urban Futures 
GR är sedan tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban Futures), 
ett internationellt centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning 
inom hållbar stadsutveckling. Under 2022 kommer ett av områdena som beforskas att vara 
hur man uppnår en effektiv organisering och styrning för klimatomställning och klimatanpass-
ning. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att 
företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under 2022 kommer GR 
särskilt att bidra till och följa upp utvärderingen av det nu gällande hälso- och sjukvårdsavta-

munernas insatser kopplat till Kraftsamlingen Klimat 2030 0ch kommunernas klimatlöf-
ten samt växla upp relevanta delar till en regional nivå. 

Ett klimat i förändring gör att vi även behöver arbeta med åtgärder för att anpassa samhället 
till de klimatförändringar vi redan ser och dem vi inte kan förhindra i framtiden. Specifika 
insatser under året: 

• Ta fram och sprida kunskap och nya arbetssätt för att möjliggöra en fördjupad samverkan 
över sektors- och verksamhetsgränserna. 

• Öka kommunernas förutsättningar att finna effektiva lösningar. 
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let samt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). GR kommer även att följa 
utredningen av Västkoms uppdrag som genomförs under vintern 2021-2022.

Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Områdena 
följs upp kontinuerligt under året genom den mötesstruktur som är lagd på politisk nivå (pre-
sidiemöten) och tjänstepersonsnivå. Särskilt viktigt att följa upp under 2022 är arbetet med 
kompetensförsörjning och återhämtningen i näringslivet efter coronapandemin. GR kommer 
även att följa framtagandet av ett nytt besöksnäringsprogram för Göteborgsregionen som 
beslutas under 2022.

Politisk organisation
I juni 2021 fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 
2022 fortsätter förberedelserna inför införandet av den nya politiska organisationen, särskilt 
efter valet i september. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under 2022 görs detta inom flera områden.

Regionalt
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk 
planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. Västra 
Götalandsregionen är en viktig samarbetspartner som GR driver många utvecklingsarbeten 
tillsammans med. Under 2022 följer GR särskilt arbetet kring vårdsamverkan. GR:s samver-
kan med Västra Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
är en viktig arena för utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar GR in i den regionala och nationella 
infrastrukturplaneringen. 

Nationellt
GR är en självklar part i nationella sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, So-
cialstyrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Under 2022 fokuseras arbetet bland 
annat på att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och sjukvård. Kommunerna har 
samma behov av nationella medel och stöd som regionerna, eftersom de idag utför cirka 25–30 
procent av landets hälso-och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som 
aktör i arbetsmarknadspolitiken med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbets-
marknaden. Även detta påverkansarbete fortsätter under 2022. Under 2022 kommer fortsatta 
insatser att bedrivas för att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetens-
omställning.

Internationellt
Många projekt och insatser finansieras med EU-medel. Under 2022 fortskrider GR:s kompe-
tenssatsning för att stödja kommunernas EU-arbete och öka deras kapacitet att dra nytta av 
tillgängliga medel, såväl de nya strukturfonderna och sektorsprogrammen 2021–2027 men 
också de återhämtningsmedel som Sverige mottar för att lindra effekterna av coronapandemin. 
I påverkansarbetet är det viktigt att gemensamt föra fram och agera utifrån storstadsregionens 
behov, inte minst i framtagandet av utlysningsplaner och arbetsprogram för de kommande 
åren. Viktigt är också att påvisa relationen mellan den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och EU:s fonder och program liksom hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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A. Förutsättningar
För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka förutsättningar 
som funnits under året. 

• Vilka resurser och andra förutsättningar har GR haft för att arbeta med fokusområdet un-
der året?

• Vilka externa faktorer kan antas ha påverkat arbetet? 

B. Processer och aktiviteter
Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och aktiviteter 
som genomförts samt deras kvalitet. 

• Vilka huvudsakliga aktiviteter har GR  genomfört inom fokusområdet under året?
• Hur många kommuner och/eller individer har omfattats av aktiviteterna?
• Vilken kvalitet har aktiviteterna haft?

C. Regional och/eller kommunal nytta
En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal nytta. I 
analysarbetet måste GR först beskriva vilken nytta som ska skapas inom fokusområdet och 
sedan söka efter tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår. 

• Vilken regional och/eller kommunal nytta är fokusområdet tänkt att skapa?
• Vilka tecken finns på att den regionala och/eller kommunala nyttan uppstår?
• Vilka lärdomar kan dras när det gäller utformningen av GR:s aktiviteter och deras förmåga 

att leda till avsedd regional och/eller kommunal nytta?

Frågor som ska besvaras i uppföljnings och analysarbetet

För att åstadkomma ett lärande i organisationen kommer uppföljnings- och analysarbetet att 
involvera olika parter (till exempel beredningsansvariga för styrgrupperna, analytiker samt 
representanter i GR:s nätverk).

Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen 
för 2022. Eventuella avvikelser tas upp i delårsrapporten i april. Utöver detta följs den ekono-
miska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s lednings-
grupp.

Struktur för uppföljning 
av fokusområdena
Fokusområdena ska följas upp och analyseras med en gemensam struktur. I upp
följningen beskrivs fokusområdet som en logisk kedja i fem steg (se figur nedan). 

A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter som 

har relevans för fokus-
området. Mandat ges 

genom förbunds-
ordningens §3 Ändamål 

och verksamhet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

Figuren beskriver fokusområdet som en logisk kedja i fem steg.
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D. Nytta för invånarna
GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. Det inne-
bär att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan organisation agerar 
(till exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan för invånarna sällan kan 
sägas vara direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för Göteborgsregionens invånare är 
ändå relevant i analysarbetet, eftersom kunskapen kan användas för att vidareutveckla GR:s 
stöd till kommunerna.

• Vilken förbättring för invånarna är det tänkt att fokusområdet ska skapa?
• Hur har situationen för invånarna i Göteborgsregionen utvecklats under året?
• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 

kommande verksamhetsår?

E. Agenda 2030
Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 är bero-
ende av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra offentliga aktörers 
agerande. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa utvecklingen för de mål som har rele-
vans för fokusområdet. Detta kan ge kunskap om hur stödet till kommunerna bör utformas. 

• Hur utvecklas Göteborgsregionen i förhållande till de globala mål som har relevans för 
fokusområdet?

• Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och aktiviteter 
kommande verksamhetsår?

Bilden visar de globala målen inom Agenda 2030.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning samt ta fram 
mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås.

Göteborgsregionen (GR) bestämmer själv hur dessa ska formuleras, eftersom god ekono-
misk hushållning inte är förtydligad i lagen. Lagrådsremissen skriver att det handlar om att:

… på olika sätt skapa goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara den kom-
munala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar.

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner. Dels handlar det om att 
hushålla i tiden, dels om att hushålla över tiden. Detta betyder att ekonomin ska vägas mot 
verksamhetens behov på både kort och lång sikt.

Dessutom har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Verksamhetsperspektivet betyder att GR måste bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett klart samband mellan 
resurser, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet innebär bland annat 
att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

GR:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning
GR har tagit fram riktlinjer och mål, som anger ambitionsnivån för den egna finansiella ställ-
ningen och utvecklingen.

GR:s verksamheter ska hantera beslutade  budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör 
mesta möjliga nytta för medlems kommunerna.
Verksamheten och kostnaderna ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.

GR ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån förbundets reglementen, 
riktlinjer och beslut.

GR ska främja och följa upp att verksam heterna kontinuerligt utvecklar kvaliteten. 

Tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
GR ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska 
hanteras.

Det ska finnas tydliga regler och riktlinjer för finansförvaltningen.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet bedrivs i en anda av god ekonomisk 
hushållning och enligt förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
Förbundsfullmäktiges beslut om budgeten är överordnat verksamheten. Vid målkonflikter är 
det ekonomin som ytterst sätter gränsen för verksamhetens totala utrymme.

GR:s olika avdelningar ska se till att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till 
budgeten och den strategiska inriktningen.

Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är avdelningarna skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten mot en budget i balans. 

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en fortsatt låg nivå.
Sjukfrånvaron ska understiga 3,5 procent på helåret.

GR:s finansiella mål
Enligt kommunallagen ska ekonomin vara i  balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och 
det så kallade balanskravet är en minimi nivå för det ekonomiska resultatet. Detta betyder att 
GR inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. 

GR:s övergripande finansiella mål för ekonomin är följande:

GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en femårsperiod.
Intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Det egna kapitalet ska inte understiga den årligt beräknade nivån. 
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Långsiktigt ska det egna kapitalet vara större än skulderna, inklusive pensionsskulden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv.

Den sammanlagda nettolåneskulden ska inte öka.
GR:s investeringar ska finansieras med egna medel.

Uppföljning och återkoppling
GR följer kontinuerligt upp om verksamheten lever upp till riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. Under året tas följande rapporter fram:

• Två delårsrapporter. Dels för perioden januari till och med april, dels för perioden januari 
till och med augusti, inklusive helårsprognoser.

• Årsredovisning med resultat och bokslut. 

Utöver detta tas lägesrapporter fram för varje månad. Dessa är enklare till sin natur och om-
fattar inte helårsprognoser. 

Dessutom ska medarbetare som har ett verksamhetsansvar kontinuerligt följa upp och rap-
portera förändrade förutsättningar och av vikelser från plan och budget.

Om förutsättningarna förändras under året kan beslut om justeringar inom ramen för bud-
geten tas enligt delegering av verksamhetsansvaret.

GR är en lärande organisation. Omvärldsbevakning, analys, planering och återkoppling samt 
internkontroll är processer som berör alla inom organisationen. GR:s chefer ansvarar för att 
motivera och engagera medarbetare i dessa processer. Cheferna ska dessutom ta fram relevan-
ta underlag till GR:s politiker som har ansvar för styrning och tillsyn.

För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksam-
hetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för helåret.

Detaljbudget
För att skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. För närvarande 
finns det en solid grund att stå på och GR klarar enstaka år med ett negativt resultat, eftersom 
det finns ett upparbetat eget kapital. 

Budgeten är en ram som anger vilka 
resurser som finns för att skapa bästa 
möjliga verksam het. För att uppnå en 
god ekonomistyrning behöver ekono-
min vara integrerad med styrningen 
av verksamheten. På GR är ansvaret 
decentraliserat och budget-, personal- 
och verksamhetsansvar är tätt sam-
manknutna. Chefer och medarbetare 
ges tillit att nå förväntade resultat, 
utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade 
mål.

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en sammanställ- 
ning över de kostnader och intäkter GR 
räknar med under kommande verk- 
samhetsår. Att GR:s samlade intäkter 
minskar mellan 2021 och 2022 hänger 
ihop med den under 2021 förändrade 
hanteringen av medel till vuxenutbild-
ningen. GR:s budgeterade resultat för 
2022 uppgår till +750 tkr.

Tabell 1. Resultatbudget 2021–2022, tkr. 

RESULTATBUDGET 2021 2022
Verksamhetens intäkter 622 606 419 759

varav årsavgifter avsedda 
för GR:s verksamhet 50 125 48 659

varav årsavgifter 
 transfererade till andra 
 regionala organisationer 28 556 27 583

Verksamhetens kostnader -624 784 -416 817

Avskrivningar -2 971 -2 842

Verksamhetens 
 nettokostnader -5 150 100

Skatteintäkter/Generella 
statsbidrag och utjämning -

Verksamhetens resultat -5 150 100

Finansiella intäkter 650 650

Finansiella kostnader -

Resultat efter 
finansiella poster 4 500 750

Extraordinära poster - -

Årets resultat 4 500 750
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Tabell 2. Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET 211231 221231
TILLGÅNGAR   

A. Anläggningstillgångar 35 593 20 870

I. Immateriella 
 anläggningstillgångar 5 727 1 336

II. Materiella 
anläggnings tillgångar 10 775 804

III: Finansiella 
anläggnings tillgångar 19 091 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 229 560

I. Förråd m.m. 38 409 18 393

II. Fordringar 92 539 45 622

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 189 985 165 545

S:A TILLGÅNGAR 356 526 250 430

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

  

A. Eget kapital 41 074 47 077

I. Årets resultat - 4 500 750

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital 45 574 46 327

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 203 353

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 315 452 203 353

S:A EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 356 526 250 430

Soliditet 12,8% 18,8%

Likviditet (kassa likviditet) 89,6% 112,9%

Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen soli-
ditet och likviditet för att säkerställa 
den finansiella ställningen på kort 
och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget 
kapital i förhållande till balansom-
slutningen.

Soliditeten anger den finansiella 
ställningen på lång sikt, vilket bety-
der att den visar vilken beredskap 
GR har att möta oförutsedda händel-
ser, till exempel framtida resultatför-
sämringar.

Likviditet definieras här som 
förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Kassalikvidite-
ten visar vilken beredskap som finns 
för att klara de löpande betalning-
arna.

Medlemskommunernas årsavgifter
Medlemskommunernas årsavgif-
ter utgör cirka 18 procent av GR:s 
samlade intäkter 2022. Resterande 
del av omsättningen (82 procent) 
består av flera olika finansieringskäl-
lor, till exempel staten, EU, Västra 
Götalandsregionen samt medlems-
kommunerna genom samverkans-
avtal. GR:s verksamhet anpassas till 
erhållen finansiering.

Årsavgiften för 2022 baseras på befolkning-
ens storlek den 31 december 2020. Enligt SCB:s 
statistik var antalet invånare i Göteborgsregio-
nen detta datum 1 049 592, vilket är en ökning 
med 7 742 invånare jämfört med året innan.

GR:s årsavgift har under ett antal år legat still. 
Nivån på årsavgiften har inför år 2022 beslutats 
att sänkas från 75,52 kronor per invånare till 
72,64 kronor per invånare. Befolkningsutveck-
lingen inom Göteborgsregionen påvisar en till-
växt på 0,7 procent jämfört med föregående år. 
Detta är dock nästan en halvering av de senaste 
årens befolkningstillväxt.

Tabell 3. Årsavgiftens fördelning 
per kommun 2021–2022, (tkr)

KOMMUN 2021 2022
Ale 2 371 2 315

Alingsås 3 128 3 022

Göteborg 43 747 42 353

Härryda 2 868 2 778

Kungsbacka 6 374 6 169

Kungälv 3 499 3 418

Lerum 3 215 3 125

Lilla Edet 1 066 1 037

Mölndal 5 238 5 078

Partille 2 967 2 870

Stenungsund 2 022 1 964

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 976 940

Summa 78 681 76 242
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Tabell 4. Transfereringar 2021–2022, (tkr)

ORGANISATION 2021 2022
ARC 33 -

BRG 20 000 20 000

GU Reväst 60 -

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 -

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 975

Västkuststiftelsen 3 988 4 108

Totalt 28 556 27 583

Organisationer som GR transfererar till 
Av den totala årsavgiften till GR, som 2022 uppgår till 76 242 tkr, beräknas 36 procent (eller 
26,28 kronor per kommuninvånare) att transfereras vidare till andra regionala organisationer. 

Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna är regioner, kommuner 
och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en flygplats i regionen mot 
dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Från och med 2022 upphör bidraget till 
ARC.

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget 
är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregi-
onens medlemskommuner. BRG och GR har sedan länge ett nära samarbete kring näringslivs-
utveckling som regleras i ett samverkansavtal.

GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att, genom seminarier, konfe-
renser och samtal, stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum 
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Bidraget till Reväst 
upphör från och med verksamhetsåret 2022.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Göteborg & Co ska vara en, i inter-
nationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Samarbetet 
mellan Göteborg & Co och GR regleras i ett samverkansavtal som senast uppdaterades 2019.

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Sko-
lan startade 1997 i samverkan mellan de 13 medlemskommunerna, regionens näringsliv och 
universitet, eftersom det fanns ett stort behov av en internationell skola. Bidraget till ISGR 
upphör från och med år 2022. 

Centre for Sustainable Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum 
som arbetar med hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av 
praktiker och forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse vars huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och GR. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



Strategisk inriktning 
2020–2023
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Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en 
miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen 
personer. Företagens intresse för regionen är rekordstort. Vi befinner oss i 
ett historiskt utvecklingssprång som har skapats genom stora satsningar på 
forskning och produktutveckling. Ytterligare 1 000 miljarder kronor beräknas 
gå till investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035. 

Att regionen växer är positivt men innebär också utmaningar. Demografin, 
befolkningens storlek och sammansättning, är en sådan. I en storstadsregion 
som präglas av tillväxt ökar befolkningen i alla åldersgrupper.  Det ställer krav 
på kommunernas leverans av välfärd, bostäder och en hållbar infrastruktur. 
Ekonomiska prognoser visar att kommunerna kommer att ha mindre resurser 
när allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn, unga och gamla och 
här är kommunernas ekonomi en begränsande faktor. 
Behovet av gemensam planering ökar. Dels för att möta de ekonomiska 
 utmaningarna, dels för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt 
när invånarna blir fler. Genom att planera gemensamt kan kommunerna öka 
sin kapacitet, bli mer effektiva och öka kvaliteten.
Dagens medborgare förväntar sig sammanhållna och smarta lösningar som 
gör det enkelt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommun
gränserna går.

Men utmaningar är också en stark drivkraft för innovation. Göteborgs
regionen (GR) är en arena för utveckling. Här kan kommunerna ta fram nya 
metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt 
under söka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka 
annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.

Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden.

Samarbete blir än viktigare

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens 
ordförande 

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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Denna strategiska inriktning pekar ut sex 
 utmaningar som Göteborgs regionen behöver 
 fokusera på att möta under de kommande åren. 
Det är områden där vi ser att regionalt samarbete 
kan göra stor skillnad. 

Vi ger också exempel på hur arbetet hänger ihop 
med de globala målen för hållbar utveckling. 
 Mycket talar för att Agenda 2030 kommer att 
vara den gemensamma  strategiska plattformen, 
från global till lokal nivå, under det kommande 
 decenniet. 

Agenda 2030

Utmaningarna
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Strukturbilden ska fördjupas
Göteborgsregionen växer starkt. Med det växer 
behovet av att samordna byggnation, närings
livsetableringar och infrastruktur. Bostadsför-
sörjningen bör ses ur ett regionalt perspektiv
och samordnas med övrig planering. 
Nya bostadsområden behöver präglas av mångfald 
och tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik 
och samhällsservice.

Utgångspunkten för den fysiska planeringen 
i Göteborgsregionen är strukturbilden som är 
en regional överenskommelse, bland annat 
om lokalisering av samhällen. Arbetet med att 
fördjupa strukturbilden har påbörjats och tar 
avstamp i UN Habitats globala rekommendatio
ner för stadsutveckling. Rekommendationerna 
beskriver vad som krävs för att ett område ska 
vara långsiktigt hållbart. Det handlar om balan
sen mellan hur tätt bostäder och verksamheter 
kan byggas och hur stor andel som ska vara 
grönytor och gatuutrymme. 

Det behövs också ett socialt perspektiv i 
samhällsplaneringen och mer kunskap om vilka 
boendelösningar som fungerar bäst för grupper 
med behov av särskilt stöd.  

Infrastruktur, kollektivtrafik 
och mobilitet
Regionens transportsystem har för låg kapaci
tet för såväl dagens som morgondagens behov. 
 Göteborgsregionen och den potientiella fram
tida arbetsmarknadsregionen är i dagsläget gles 
och dåligt sammankopplad. En effektiv infra
struktur är en förutsättning för att regionen ska 
uppfattas som attraktiv.

När nästa regionala och nationella transport
infrastrukturplan ska tas fram behöver stor
stadsregionens behov tydliggöras. Det är av vikt
att stråket Göteborg-Borås får fortsatt högsta
prioritet i järnvägsutbyggnaden. 

År 2030 ska Västra Götaland vara en fossil
oberoende region. Genom att förändra trans
portsektorn kan vi göra stor nytta för klimatet. 

En del av arbetet handlar om att öka innova
tionskraften så att samhällets transporter blir 
mer effektiva. Men också om att göra det attrak
tivt för människor att välja cykel och kollektiv
trafik. Det behövs satsningar på mobilitet, där 
boende-, arbetsplats- och transportfrågor inte
greras i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Nya utmaningar  
kräver ny kunskap
Vårt samhälle har tidigare haft starka tillväxt
perioder. De har inte alltid resulterat i attrakti
va miljöer. För att inte upprepa gamla misstag 
behöver vi tänka efter före, tänka smart och 
planera för en framtid som ser helt annorlunda 
ut än idag. För att klara en sådan planering 
behöver Göteborgsregionen (GR) samarbeta 
med samhällets alla aktörer, inte minst med 
akademin. Under de kommande åren ska GR 
stärka samarbetet med såväl näringslivet som 
akademin, för att utveckla och fördjupa kunska
perna som bygger attraktivitet.

Fysisk planering
Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för 
fysisk planering. Under de kommande åren ska denna fördjupas och utvecklas. 
Levande stationssamhällen, närhet till kommunikationer, en sömlös rörlighet och 
god service ökar regionens attraktivitet. Med en god fysisk planering kommer 
målet om en större arbetsmarknadsregion att nås än snabbare. 

Agenda 2030 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
Mål 11. Hållbara städer och samhällen 
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Utbildning och 
kompetensförsörjning    
Att klara skolan är en förutsättning för att komma in i arbetslivet och samhället. Men idag 
gör inte alla elever i regionen det. Utmaningarna handlar både om att unga ska få god
kända betyg och att elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. 
Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas. I regionen finns flera 
branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. En stor utmaning är 
strukturomvandlingen. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara lättillgänglig 
och gå i takt med verksamhets och teknikutveckling.

Ett öppet utbildningslandskap
Ett öppet utbildningslandskap betyder att elev
erna kan välja utbildningar även utanför den 
egna kommunen. På så sätt får de tillgång till 
ett brett utbud som kan ge dem den kompetens 
de behöver i framtidens arbetsliv. 

För att detta ska kunna fungera behöver kom
munerna planera och dimensionera utbudet på 
en regional nivå utifrån elevernas val, arbets
marknadens kompetensbehov och kommu
nernas förutsättningar. Samverkansavtalen är 
en viktig del för att detta ska fungera, liksom 
digitala verktyg för planering och uppföljning. 

Kunskapsresultat 
och fullföljda studier
Alla elever ska ges förutsättningar att klara 
skolan. Men var femte elev som går ut nian 
i Göteborgsregionen uppnår inte kunskaps
kraven i alla ämnen. Och var tionde är inte 
behörig till gymnasiet. Delvis beror det på 
att genomsnittsåldern på nyanlända elever 
har ökat, vilket ger dem kortare tid att klara 
skolgången. Siffrorna skiljer sig också åt mellan 
olika kommuner i regionen.

Fokus på kunskapsresultat och fullföljda studier 
är avgörande för att minska risken för utanför
skap. Att arbeta förebyggande inom detta område 
bidrar till att skapa bättre förutsättningar för såväl 
individ som samhälle. Sedan 2011 har Göteborgs
regionen (GR), i samverkan med kommunerna, 
byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att 
minska studieavbrott. Idag har vi en nationellt 
ledande kunskap på området.

Samverkan mellan 
skola och arbetsliv 
Elevernas kontakter med arbetslivet är 
 berikande för individen och lägger grunden för 
framtida studie och yrkesval. Dessa val är av
görande för kompetensförsörjningen. I regionen 
behövs det även fortsättningsvis en långsiktig 
samverkan mellan skola och arbetsliv, så att 
olika samverkansformer kan utvecklas. 

Vuxenutbildningens roll
Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför 
behöver människor lära hela livet, både för 
sin egen skull och för att möta behoven på en 
arbetsmarknad som är i förändring. Vuxen
utbildningen spelar en viktig roll i detta. I Göte
borgsregionen har antalet elever ökat kraftigt 
under de senaste åren och förväntas även göra 
det framöver. Utbildningarna behöver vara mer 
flexibla och anpassade utifrån olika målgrup
pers förutsättningar. 

Genom samverkan kan kommunernas resurser 
användas optimalt och invånarna får ett  bredare 
utbud av yrkesutbildningar att välja mellan. 
 Detta ökar möjligheterna till yrkesväxling. 

Matchning av kompetens 
Arbetsmarknaden är inne i en strukturomvand
ling. Arbetsuppgifter förändras, nya kompe
tenser behövs och vissa yrken försvinner. En 
rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig. De 
som redan har en anställning ska kunna vidare
utvecklas och ta mer kvalificerade arbetsupp
gifter. På så sätt skapas också fler ingångsjobb 
för dem som ännu inte etablerat sig på arbets
marknaden. Det handlar om att bredda rekry
teringsbasen. Här spelar Göteborgsregionens 

(GR) kompetensråd samt de branschspecifika 
kompetensråden en central roll. I råden möts 
parter från arbetsliv och skola för att diskutera 
och hantera frågor kring kompetensförsörjning.
Validering är en annan viktig pusselbit som 
också ökar förutsättningarna för nyanlända när 
det gäller att få sin reella kompetens synliggjord 
och dokumenterad.

Kommunerna som  
attraktiva arbetsgivare 
Kommunerna är den största arbetsgivar en 
i  Göteborgsregionen med drygt 72 000 års
arbetare. Under de senaste åren har personal
omsättningen fördubblats,  pensionsavgångar 
borträknade. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat. 

Prognoserna visar att kommunerna i Göte
borgsregionen totalt behöver rekrytera cirka 
9 000 personer årligen fram till och med 2026.   

För att fortsatt kunna leverera välfärd av 
hög kvalitet behöver kommunerna både kunna 
attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
personal. Arbetsgivarvarumärket behöver stär
kas. Satsningar på kompetensutveckling är en 
viktig del, bland annat i förändringsledarskap 
för kommunernas chefer.

Agenda 2030 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 4. God utbildning för alla 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
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Näringslivsutveckling
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Framgångs
rika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. För att regionen ska stå sig i den globala 
konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver progressiva 
företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion. 

Mark för näringslivet
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklings
språng där miljardbelopp planeras gå till inves
teringar under de närmaste 20 åren. Behovet av 
mark för såväl produktion som för logistik och 
handel är stort. För att säkra nya och befintliga 
etableringar behövs samordning och regionala 
överenskommelser kring lokalisering som stärker 
utvecklingen mot en hållbar region. Göteborgs
regionen (GR) har ett nära samarbete kring 
näringslivsutveckling med Business Region Göte
borg. Parterna ska planera tillsammans för att 
underlätta näringslivets etablering och expansion.  

Företagsklimat och 
innovationskraft  
I Göteborgsregionen ska det vara enkelt att 
driva företag. Ett positivt företagsklimat är en 
förutsättning för att näringslivet ska fortsätta 
att välja att etablera sig här. Varje möte med 
kommuner och myndigheter ska präglas av ett 
positivt bemötande och förutsägbarhet. 

Göteborgsregionen är basen för flera globala 
kunskapsintensiva företag. Här finns unika 
möjligheter att vara en testarena för ny teknik 
som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. 
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delande
ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt 
nya affärsmodeller.

Destinationsutveckling 
och besöksnäring
Besöksnäringen är en av de snabbast växande 
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för 
att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och 
utvecklas till en hållbar destination. 

Göteborg är världens mest hållbara mötes 
och evenemangsdestination enligt hållbarhets
indexet Global Destination Sustainability Index 
2016, 2017 samt 2018. Men mycket återstår att 
göra, bland annat när det gäller resorna till och 
från regionen. Vi lever i en globaliserad värld 
där handel och turism är viktiga för samhälls
ekonomin. Människor har behov av att mötas. 
Flygbranschen står inför en stor utmaning: att 
möta den starka resenärstillväxten och samti
digt fortsätta att minska de klimatpåverkande 
utsläppen. 

Agenda 2030 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Digital transformation   
Enligt OECD:s rapporter presterar Sverige presterar bra inom digital transformation. 
Den nationella digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen. Målet är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  
I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala  kompetensen, 
främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. 
 Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation och digital kompetens
Digital transformation handlar inte främst om 
teknisk utveckling eller införandet av digital 
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. 

För att lyckas med detta krävs genomgripande 
insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, 
 andra sätt att organisera arbetet, fördjupade 
samarbeten som klarar en hög komplexitet samt 
nya metoder för att utveckla produkter och 
tjänster.  

Arbetet med innovationer måste vara en 
 integrerad del av verksamheten för att en  digi tal 
transformation ska kunna bli verklighet. 

Den digitala kunskapen måste öka. Politiker, 
chefer och medarbetare i kommunerna behöver 
ha insikt om digitaliseringens transformerande 
kraft. 

Digitala system 
och skolutveckling 
Genom digitala verktyg kan det regionala 
utbudet av utbildningar planeras effektivt. 
Verktygen underlättar uppföljning som gör att 
verksamheten utvecklas. Digitaliseringen skapar 
också nya möjligheter när det gäller att utforma 
pedagogiska metoder och lärverktyg.  Genom 
digitalisering kan till exempel utbildningar an
passas efter hur olika individer lär sig bäst. 

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna 
att möta framtidens behov hos en växande skara 
äldre men också hos personer med funktions
nedsättning. I kombination med tillgängliga 
boendemiljöer kan tekniken bidra till att indivi
dens trygghet ökar samt att människor kan vara 
mer aktiva, delaktiga och självständiga. 

Tekniken kan också frigöra tid för personalen 
att ägna sig åt dem som verkligen är beroende 
av deras närvaro. 

Digitalisering möjliggör även utveckling inom 
hälso och sjukvården. Programmet Framtidens 
vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Målet är att all hälso och sjukvårdsinformation 
ska vara tillgänglig för dem som behöver den. 

Tekniska lösningar 
i kommunal administration
Invånarnas förväntningar på att kommunerna 
ska erbjuda digitala tjänster ökar. Dessa för
enklar inte bara för invånare utan leder också 
till ökad effektivitet. Om rutin uppgifter auto
matiseras frigörs tid som kan användas till mer 
värdefulla uppgifter. Automatisering ger också 
en ökad service, till exempel genom snabbare 
handläggning och ökad rättssäkerhet.
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Social sammanhållning och trygghet 
Polariseringen och de ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen. 
 Skillnaderna är stora mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. 
Även människors sociala och kulturella kapital skiljer sig åt. En del individer har 
större tillgång till nätverk än andra samt kunskap och erfarenheter som gör att 
de smälter in i olika sammanhang. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10. Minskad ojämlikhet 
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

förskap kan polariseringen och motsättningar 
mellan grupper öka. Grupper som riskerar att 
marginaliseras behöver särskilt uppmärksam
mas, till exempel hbtq-personer, äldre, funk
tionsnedsatta, personer med samsjuklighet eller 
nyanlända.

Under de senaste åren har Göteborgsregio
nen tagit emot ett stort antal asylsökande och 
nyanlända. Vi behöver vara rustade för att fler 
flyktingar kan komma att söka sig till Sverige på 
grund av förändringar i omvärlden. Utmaning
en här är en lyckad etablering. 

För äldre och funktionsnedsatta är digitalise
ringen i samhället en möjlighet men också ett 
hinder. Många känner sig utanför och har svårt 
att klara den nya tekniken.

Tillit och trygghet
Människors tillit till varandra och till samhället 
är avgörande för regionens utveckling. I inter
nationella jämförelser ligger Sverige i topp vad 
gäller tillit. Statistiken tyder dock på att tilliten 
håller på att minska, framför allt bland yngre.

Det finns ett samband mellan hög tillit och 
trygghet som är väl dokumenterad i  forskningen. 
Trygghet i sin tur är nära förknippad med 
utbildning, arbete och upplevelsen av delaktig
het. Trygga miljöer skapas med en genomtänkt 
samhällsplanering där människor har nära till 
service och kultur. 

Idag är tryggheten utmanad genom klimatför
ändringar och en orolig omvärld, med hot om våld 
och terror. I arbetet med att öka tilliten och trygg
heten är civilsamhället en betydelsefull resurs. 

Goda livsvillkor 
för barn och unga
Varje dag, varje månad och varje år spelar roll 
under uppväxten. Enligt FN:s barnkonvention 
ska barnens bästa komma i främsta rummet i 
beslut som rör barn.

Forskning visar att en trygg uppväxtmiljö 
och ett gott föräldraskap lägger en grund för att 
barn i högre grad lyckas i skolan och får god
kända betyg. 2020 blir konventionen svensk lag 
och ett viktigt stöd i det regionala samarbetet. 

Statistiken visar att ohälsan bland unga 
i  Göteborgsregionen ökar. De unga uppger 
 framför allt stress som en orsak. Det finns  också 
oroande tendenser när det gäller droger, och 
allt fler söker hjälp för spelproblem.

Barn och unga som behöver hjälp möter 
ofta flera olika verksamheter i kommunerna. 
Samarbetet mellan dessa behöver fungera både 
för individens skull och för att insatserna ska 
präglas av en helhetssyn.

Hälso och sjukvård  
Vården befinner sig i en omställning där allt 
mer hälso och sjukvård ges i hemmen och 
inom den kommunala omsorgen. Detta gör att 
kommunernas åtagande och ansvar ökar. 

Formerna för vårdsamverkan med Västra 
 Götalandsregionen behöver fortsätta att ut
vecklas, så att huvudmännen kan hitta ge
mensamma lösningar när det gäller planering, 
kompetensförsörjning och resurser.  Utifrån 
patientens perspektiv ska vården vara lättill
gänglig, effektiv och säker med god kvalitet och 
gott bemötande.

Inkludering och jämlikhet
Trots de senaste årens högkonjunktur och kom
petensbrist inom många områden är 28 000 
personer i regionen arbetslösa. Utbildning, 
 arbete och bostad är viktiga pusselbitar för 
inkludering. Om vi inte lyckas motverka utan
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För att klara utmaningarna behövs gemensamma 
insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än 
viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar 
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt  
skapa utrymme för utveckling och innovation.

En mötesplats för  
gemensamma satsningarKlimatförändringarna

Göteborgsregionen (GR) behöver  definiera sin 
roll i omställningsarbetet och i den  gemen samma 
kraftsamlingen i Västra  Götaland, Klimat 2030. 

FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i oktober 
2018 en specialrapport om konsekvenserna vid 
en global uppvärmning med 1,5 grader. Rappor
ten drar slutsatsen att utsläppen måste minska 
med 45 procent under det kommande decenniet. 

Rapporten pekar också på stora skillnader 
mellan 1,5 graders global uppvärmning och 
2 grader. Huvudbudskapet är att redan 1,5 gra
der får allvarliga konsekvenser för människor, 
miljö och ekosystem.

Utsläppen behöver minska snabbt och kraf
tigt inom alla sektorer. Idag kommer de största 
utsläppen i regionen från industri och transpor
ter. Trenden är att dessa ökar. 

Kommunerna behöver vara drivande i arbetet 
tillsammans med näringslivet och statliga 
myndigheter. Även människors konsumtions
mönster behöver förändras. Genom insatser i 
förskola och skola kan framtidens konsumenter 
bli mer medvetna om vilka konsekvenser olika 
val har för miljön.

De gröna kilarna och kustzonen
För att regionen ska vara fortsatt attraktiv 
kommer tillgängligheten till hav, sjöar och 
grönska att spela en allt större roll. Det behöver 
finnas både gröna ytor i staden och obrutna 
natur områden, de så kallade gröna kilarna i 
Göteborgs regionens strukturbild.

Naturområdena spelar också en allt viktigare roll 
för livsmedelsförsörjningen. Från naturen får vi 
bland annat mat, vatten och frisk luft.  Kunskapen 
om de så kallade ekosystemtjänsterna måste öka. 
Det behövs även  regionala  perspektiv på vilken 
mark och vilka havs områden som är lämpliga att 
exploatera och vilka som måste bevaras. 

Vatten som resurs och problem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En av utma
ningarna för regionens kommuner är att vat
tenresurserna är ojämnt fördelade och behöver 
användas mer effektivt. En annan utmaning är att
säkra en god vattenstatus i regionens vattendrag.

Vatten, för lite eller för mycket, och på fel ställe, 
är en effekt av klimatförändringarna. Det krävs 
mer kunskap om hur samhällsplaneringen måste 
förändras för att kunna klimatsäkra såväl ny som 
befintlig byggnation, bland annat mot översväm
ningar. Samtliga kommuner i regionen behöver 
öka såväl kunskapen som arbetstakten med att 
planera och agera inför ett förändrat klimat.

Klimat och miljö
Vår största utmaning är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. 
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är tydlig. Vi har bara 
10–12 år på oss att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 
Det kräver en snabb och omfattande omställning utan motstycke.

Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Tillsammans tar vi oss an
utmaningarna i Göteborgsregionen
I Göteborgsområdet finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna som 
sträcker sig tillbaka till 1940talet. Idag har kommunerna ett etablerat samarbete genom 
Göteborgsregionen (GR). Här hanteras komplexa frågor som rör regionens utveckling och 
som också ger resultat i den enskilda kommunen. Politiker och tjänstepersoner utbyter 
erfarenheter, utvecklar idéer och beslutar om gemensamma mål och satsningar.  

Ökad effektivitet  
och högre kvalitet
Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna 
både öka kvalitén och skapa samordningsvins ter. 
GR ansvarar bland annat för gymnasieantagning
en för kommunernas räkning. Vi samordnar även 
inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbun
det som arbetar för en bättre luft i regionen. 

GR söker också medel för att förverkliga olika 
projekt och satsningar som kommunerna vill 
genomföra. Runt 80 procent av verksamheten är 
finansierad genom andra medel än de årliga med
lemsavgifterna.

En arena för utveckling  
och innovation
Utmaningar är en stark drivkraft för innovation. 
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna 
kan ta fram nya metoder och bygga kunskap 
med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka an
norlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstift
ning och använda ny teknik. 

GR är också en arena för kompetensutveckling. 
Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de 
aktiviteter som vi arrangerar utifrån kommuner
nas behov. Utvärderingar som gjorts visar att 
cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktivi
teterna är av god kvalitet och bidrar till yrkesut
veckling. GR ordnar även utvecklingsprogram 
och skräddarsydda insatser för kommunernas 
chefer, ledare och förtroendevalda. 

Våra arenor för kollegialt utbyte är populära. 
Mötesplats IFO och Mötesplats Funktions
hinder har tillsammans cirka 3 000 besökare 
årligen. GR ordnar en av Sveriges största läro
medelsmässor med 1 600 besökare.

Gymnasiedagarna och Future skills vänder sig 
till elever i högstadiet och lockar 32 000 besökare.

Forskning, analys och 
omvärldsbevakning
Utveckling ska baseras på kunskap. Inom GR 
möts forskning och praktik. Utveckling av kom
petens, kunskap och verksamhet går hand i hand. 
Här finns bland annat en särskild enhet som arbe
tar med forskning och utveckling, FoU i Väst. 

GR bidrar till utveckling genom att synliggöra 
erfarenheter och befintlig kunskap samt visa 
på goda exempel. Vi tar också fram tar fram 
regionala analyser och statistik, utifrån kom
munernas behov, samt stöttar med uppföljning 
och kvalitetssäkring. 

GR omvärldsbevakar aktivt för att kunna 
erbjuda kommunerna insatser och stöd redan 
innan det efterfrågas. Eftersom vi arbetar i hela 
regionen har vi en helhetssyn. Det gör att vi kan 
identifiera områden där det blir bättre kvalitet 
eller mer effektivt om kommunerna arbetar 
tillsammans. 

Storregional, nationell och 
internationell påverkan
13 kommuner som arbetar tillsammans blir 
starka och kan påverka. GR har etablerade 
samarbeten med andra organisationer inom 

offentlig sektor samt näringsliv, akademi och 
civilsamhälle.

Sedan många år samarbetar vi med Business 
Region Göteborg kring näringslivsutveckling. 
En annan viktig partner är Göteborg & Co 
eftersom besöksnäringen är en av de största 
basnäringarna i Sverige. GR är också en av sju 
parter i Mistra Urban Futures som sammanför 
forskare och praktiker inom hållbar stads
utveckling.

I Västra Götalandsregionen lyfter GR in 
storstadsregionens perspektiv i frågor som rör 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt 
 hälso och sjukvård. Vi deltar också i arbetet 
med en ny regional utvecklingsstrategi. 

Nationellt arbetar GR för att påverka sam
hällsutvecklingen utifrån våra medlemskom
muners behov. Vi har upparbetade kontakter 
med organ som Regeringskansliet, Närings-
departementet, Socialdepartementet, Boverket, 
Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR 
samarbetar även med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

GR påverkar även internationellt. Många 
av projekten och insatserna finansieras med 
EUmedel. Därför arbetar vi strategiskt inför 
utformningen av EU:s framtida program och 
fonder, så att de svarar mot de behov som finns 
hos medlems kommunerna. 

I nära samarbete med Göteborgs Stad arbetar 
GR för att stärka kommunernas eget EU arbete. 
Utgångspunkten är det EUhandslag som 
politiker på nationell och regional nivå gjorde 
2017. Här finns tre åtaganden: att synliggöra det 
EU-arbete som redan görs i kommunerna, öka 
kompetensen hos politiker, personal och invåna
re samt möjliggöra påverkan.

Uppdrag, 
mål och vision
Uppdrag
Uppdraget beskrivs i Förbundsordningen. Här 
står bland annat att GR ska verka för samarbete 
över kommungränserna, skapa mervärde för  
medlemskommunerna samt stärka regionen  
regionalt, nationellt och internationellt.

Vision
Det goda livet. 
Visionen är gemensam för Västra Götaland.

Mål
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål och 
strategidokument. Politikerna har enats om att 
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig 
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv 
att leva och verka i samt besöka. Regionen ska 
utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga dimensionerna.

Strategisk inriktning 2020–2023
Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göte
borgsregionen främst behöver fokusera på för att 
uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 
Götaland. Det finns också en årlig rambudget 
kopplad till inriktningen.

Verksamhetsplan
Planen beskriver vilka aktiviteter GR ska genom
föra under året och innehåller en detaljbudget.  

Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter 
samt i årsredovisningen. 

Göteborgsregionen har  
även ställt sig bakom:

VG 2020 –  
strategi för tillväxt och utveckling
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela 
Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategi
dokument för perioden efter 2020 tas fram med 
start 2019. 

Klimat 2030 –  
Västra Götaland ställer om
En kraftsamling för alla som vill bidra i omställ
ningen till en klimatsmart region. Här samlas 
företag, branschorganisationer, kommuner, 
 högskolor, föreningar och andra organisationer. 
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Organisation
Göteborgsregionen (GR)  
är ett kommunalförbund
GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att 
organisationen  fungerar som en myndighet för 
kommunernas räkning inom några områden. 
Bland annat ansvarar GR för antagningen till 
gymnasieskolan enligt skollagen. 

Politisk styrning
GR styrs av politiker från de olika medlems
kommunerna. Mandat perioden är densamma 
som för riksdags och kommunalval.

Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäk
tige är högsta beslutande organ och godkän
ner bland annat den fler åriga strategiska 
inriktningen samt budget och årsredovisning. 
Förbundsfullmäktige fattar även beslut om för
bundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för GR:s verk
samheter, utveckling och ekonomi. Styrelsen 
godkänner den ettåriga verksamhetsplanen och 
detaljbudgeten. 

Styrgrupper. Det finns tre politiska styrgrup
per inom GR som är utsedda av förbundsstyrel
sen: arbetsmarknad, social välfärd samt miljö 
och samhällsbyggnad.

Styrgrupperna bereder frågor till förbunds
styrelsen men kan även ta egna initiativ och 
lämna förslag till styrelsen.

Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen 
utses direkt av förbundsfullmäktige. Utbild
ningsgruppen är nämnd för antagningen till 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Utbild
ningsgruppen ansvarar även för att anordna 

lärande för vuxna. Dessutom bereder utbild
ningsgruppen ärenden till förbundsstyrelsen.

Finansiering
GR finansieras till viss del genom årliga 
medlemsavgifter från kommunerna (cirka 20 
procent), medan huvuddelen (cirka 80 procent) 
finansieras genom intäkter från bland annat 
projektmedel, kurser, konferenser, utrednings
arbete och forskningsuppdrag.

Dotterbolag och stiftelser
GR är ägare till följande bolag: 

• Internationella skolan i Göteborgsregionen, 
ISGR (helägt). 

• Gryning vård (delägt). 

GR är en av huvudmännen i följande stiftelser:
• Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum 
• Västkuststiftelsen

Förbunds-
fullmäktige

Förbunds-
styrelsen

Social välfärd

Arbetsmarknad

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Förbundsledning

Administration

Ekonomi

Arbetsmarknad 
och social välfärd

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Cirka 50 nätverk (tjänstepersoner i kommunerna)

POLITIK

AVDELNINGAR

Kärnvärdena är en del av GR:s värdegrund. De visar  
hur vi ska förhålla oss till varandra och omvärlden. 

Lyhördhet. Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga 
möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för 
att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är 
öppna och prestige lösa.

Handlingskraft. Vi är effektiva och lösningsfoku
serade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi 

fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att 
bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med 
vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör 
skillnad.

Utveckling. Vi är modiga och tänker i nya banor. 
På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är 
komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara 
hela vår  potential är vi med och formar framtiden.

Kärnvärden

GR:s organisation
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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EKONOMI

BUDGETÖVERSIKT 2019–2020
GR har i detaljbudget för 2019 budgeterat 
med ett positivt resultat på 300 tkr. Detalj
budgeten är i ekonomisk balans i enlighet 
med de av förbundsstyrelsen antagna riktlin
jerna för God ekonomisk hushållning. Enligt 
SCBs befolkningsstatistik per den 1/11 2018 
uppgick antalet invånare i Göteborgs regi
onen till 1 026 515 vilket är en ökning med 
13 946 invånare jämfört med 31/12 2017. 
Definitiv årsavgift för 2019 kommer senare 
baseras på befolkningstal per 31/12 2018. 
Angiven årsavgift för 2020 i detta underlag 
ska därför ses som preliminär. Årsavgiften 
utgör knappt 20 procent av GR:s beräknade 
omsättning.

Resterande del av omsättningen (80 %) 
består av flera olika finansieringskällor, 
såsom staten, EU, Västra Götalandsregionen 
och medlemskommunerna genom samver
kansavtal. Kostnadsnivån är anpassad efter 
erhållen finansiering där prognosen för 
detaljbudget 2019 är +300 tkr och 6 250 tkr 
för 2020.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade 
intäkter, budgeterade kostnader samt budge
terat resultat för fastställd budget 2019 samt 
prognos 2020.

RESULTATBUDGET 2019 
SAMT PROGNOS 2020, TKR.
GR:s budgetram beslutas i juni av förbunds
fullmäktige efter det att samrådsunderlaget 

beretts. GR arbetar sedan under hösten fram 
detaljbudget för det kommande året och i 
december månad fastställer förbundssty
relsen GR:s detaljbudget inför kommande 
verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sam
manställning över de kostnader och intäkter 
GR räknar med under kommande verksam
hetsår. Den beräkningen leder fram till ett 
budgeterat resultat för 2019 uppgående till 
+300 tkr samt ett budgeterat prognosticerat 
resultat för 2020 på –6 250 tkr. Detta som 
en konsekvens av att just denna summa 
kommer att transfereras över till Stiftelsen 
Korsvägen år 2020 som ett utvecklings
bidrag i enlighet med förbundsstyrelsens 
beslut 20181126. Summan kommer att 
finansieras av GR:s egna kapital. Stiftelsen 
Korsvägen genom en hemställan till samtliga  
stiftare  anhållit om resurser för en större ex
pansion av verksamheten i Universeum AB. 
Det belopp som har efterfrågats är 12 500 tkr 
från respektive stiftare och det är beslutat att 
GR finansierar hälften av denna summa och 
medlemskommunerna den andra hälften. 

Utöver dessa kända förutsättningar har 
Västkom vid styrelsemötet i december 2018 
aviserat en eventuell höjning av medlems
avgiften 2020 för de fyra ingående kommu
nalförbunden. Den här frågan kommer att 
beredas under 2019 och en eventuell höjning 
av medlemsavgiften är inte omhändertagen i 
denna plan.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2019 Budget 2020 

Verksamhetens intäkter 455 831 464 948
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 47 991 48 854
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 478 28 668
Verksamhetens kostnader -451 882 -465 709
Avskrivningar -3 669 -5 529
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning -
Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter 30 50

Finansiella kostnader -10 -10
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster -

Inkomstskatt -

Årets resultat 300 -6 250
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och 
Likviditet för att säkerställa den finansiella 
ställningen på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i 
förhållande till balansomslutningen. Solidi
teten anger den finansiella ställningen på 
lång sikt, det vill säga vilken beredskap som 
finns för att möta oförutsedda händelser, till 
exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet 
mellan omsättningstillgångar (exklusive 
varulager) och kortfristiga skulder. Likvidi
teten visar vilken beredskap som finns för att 
klara de löpande betalningarna.

Kommun 2019 2020

Ale 2 283 2 326

Alingsås 3 050 3 091

Göteborg 42 597 43 133

Härryda 2 825 2 851

Kungsbacka 6 192 6 285

Kungälv 3 331 3 390

Lerum 3 135 3 176

Lilla Edet 1 054 1 057

Mölndal 4 993 5 135

Partille 2 861 2 899

Stenungsund 1 980 2 001

Tjörn 1 192 1 200

Öckerö 976 978

Summa 76 469 77 522

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2019 
samt förslag 2020, (tkr)

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift beräknades sedan 2011 som 
74,11 kronor per kommuninvånare. Årsavgif
ten låg still från 2003 då avgiften uppgick till 
68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften med 4 kronor genomför
des dock 2010 när FoU i Väst inkorporerades 
som en ordinarie verksamhet inom GR. 
Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakture
rats vid sidan av årsavgiften. Ungefär sam
tidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt 
bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor 
per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 
74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 
1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per 
invånare till följd av nya uppdrag som GR 
anförtrotts i form av samordningsansvar 
kring kommunernas gemensamma agerande 
i hälso  och sjukvårdsfrågor på delregional 
nivå samt för beredningsansvaret för det del
regionala kollektivtrafikrådet (DKR). Nivån 
på årsavgiften föreslås vara oförändrad för 
2020.

Hur dessa fördelar sig för 2019 framgår av 
tabell nedan tillsammans med förslag 2020.

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR

Budget
2019

-12-31

Budget
2020

-12-31
A. Anläggningstillgångar 38 634 33 104
I. Immateriella anläggningstillgångar 18 126 13 691
II. Materiella anläggningstillgångar 1 462 367
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 046 19 046

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 213 998 218 277
I. Förråd mm 23 546 24 016
II. Fordringar 76 383 77 911
III. Kortfristiga placeringar 13 018 13 278
IV. Kassa & Bank 101 051 103 072
S:A TILLGÅNGAR 252 632 251 381

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 57 050 50 800
I. Årets resultat 300 -6 250
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 56 750 57 050

B. Avsättningar - -

C. Skulder 195 582 200 581
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 195 582 200 581

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

252 632 251 381

Soliditet 22,5% 22,7%
Likviditet (kassalikv) 97,4% 96,8%

Balansbudget 2019–2020, tkr.
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GR transfererar till följande 
organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av 
förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
Transfereringarna till Västkuststiftelsen, 
Västkom och Europakorridoren är rörliga 
och varierar utifrån antalet kommuninvå
nare. Den totala årsavgiften till GR för 2019 
uppgår till 76 469 tkr.

Av den sammanlagda årsavgiften beräk
nas sedan 37 procent eller 28,12 kronor per 
kommuninvånare att transfereras vidare 
till andra regionala organisationer. Detta 
är exklusive det engångsbelopp som avses 
transfereras över till Stiftelsen Korsvägen 
för fortsatt utveckling av Universeum AB. 
Denna summa på 6 250 tkr tas inte heller av 
årsavgiften utan via eget kapital.

Airport Region Conference (ARC) är 
en ideell förening. Medlemmarna på frivil
lig basis är regioner, kommuner och andra 
offentliga organisationer i Europa som har 
en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska 
fördelarna med att ha en flygplats i regionen 
mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för 
medborgarna. Från och med 2019 delar GR 
och Härryda kommun på kostnaden till ARC.

Business Region Göteborg (BRG): ett 
aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, 
investeringar och ett diversifierat näringsliv i 
Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetet med BRG är reglerat i samver
kansavtal (dnr 20150065) där bolaget arbe
tar med näringslivsutveckling i ett regionalt 
perspektiv tillsammans med Göteborgsregio
nens medlemskommuner.

Europa Direkt är EUkommissionens 
informationsnätverk. Uppdraget är att kost
nadsfritt sprida information om den Euro
peiska Unionen till allmänheten och främja 
den lokala och regionala debatten.

GU Reväst är en enhet inom Handels hög
skolan. Uppdraget är att genom seminarier, 
konferenser och samtal stärka banden mel
lan de olika aktörerna samt vara ett informa
tionsforum och kontaktnät för regional forsk
ning, både inom och utanför Västsverige.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av 
Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg 
& Co ska vara en, i internationell jämförelse, 
ledande samverkansplattform för destina
tionsutveckling.

Besöksnäringen är en av de största och 
snabbast växande basnäringarna i Sveri
ge. Samarbetet mellan Göteborg & Co och 
Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för 
samverkan. Under 2019 är avtalet föremål 
för uppdatering och beroende på omfattning 
och samverkansmodell kan avtalet komma 
att påverka nivån på framtida transferering.

Internationella Skolan Göteborgs
regionen (ISGR) är ett av GR helägt aktie
bolag. ISGR har Göteborgsregionen som 
upptagningsområde. ISGR startades 1997 
utifrån ett långtgående behov av en inter
nationell skola och i samverkan med de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv 
och universitetsverksamhet.

Mistra Urban Futures är en verksamhet 
inom Chalmers och ett centrum för hållbar 
stadsutveckling. Från och med 2020 fort
sätter samarbetet mellan konsortieparterna 
genom ett nytt upplägg inom ramen för 
Chalmers och Göteborgs universitet: Cen
trum för hållbar stadsutveckling.

Stiftelsen Korsvägen: en stiftelse som 
äger Universeum AB. Stiftare i stiftelsen 
är förutom GR även Göteborgs universi
tet, Västsvenska Handelskammaren samt 
 Chalmers Tekniska högskola.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med 
huvudmännen Västra Götalandsregionen, 
Region Halland och Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdraget är att bevara 
och vårda den västsvenska naturen och 
 sti mulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation (Västkom) är en 
sammanslutning av kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Uppdraget är att företräda 
och samordna kommunernas intressen på en 
regional nivå.

Organisation Budget 
2019

Budget 
2020

ARC 32 32

BRG 20 000 20 000

Europa Direkt 200 200

GU Reväst 60 60

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra 400 400

Västkom 1 925 1 975

Västkuststiftelsen 3 760 3 900

Totalt 28 477 28 667

Tabell: Transfereringar 2019 och förslag 2020, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-02-11 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 340. Samrådsunderlag inför budget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00007 

Beslut 

Föreliggande samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast den 1 april 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2023 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2022. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 13 maj och 

förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 25 november och i 

förbundsfullmäktige 13 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2023 (bilaga) 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk) 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

Marina Johansson 

Justerare 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/227
2022-03-07

 
Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning för SOLTAK AB:s och ombudsinstruktioner inför 
årsstämma 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Soltak AB:s bolagsstämma 
följande instruktion 

- rösta för att Soltak AB:s resultat- och balansräkning fastställs  
- rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören 

 
Sammanfattning av ärendet 
Soltak AB:s årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 har inkommit till 
kommunen. Den balanserade vinsten uppgår till 9,2 mnkr och disponeras genom att den förs 
in i räkningen för nästa år. Den auktoriserade revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för 
styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. Dessutom tillstyrker den auktoriserade 
revisorn att resultat- och balansräkningen fastställs.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-07 
Årsredovisning SOLTAK AB 2021 
Revisionsberättelse 2021 
SOLTAK AB Granskningsrapport 2021 
Protokoll styrelsemöte 2022-02-11 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2022-02-11 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/227
2022-03-07

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
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ÅRSREDOVISNING 
FÖR 

SOLTAK AB 
Org.nr 556939 - 1187 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 

 

 

Innehåll   Sida 

- Förvaltningsberättelse 2 

- Resultaträkning  8 

- Balansräkning  9 

- Noter   12 

- Underskrifter  18 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLTAK AB 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Styrelsen och verkställande direktören för SOLTAK AB, org.nr 556939 - 1187, får härmed avge 

årsredovisning för år 2021. Bolaget etablerades år 2013. 

SOLTAK AB ägs till 25 % vardera av Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets kommun 

samt Tjörns kommun. 

 

VERKSAMHET 

SOLTAK AB:s affärsidé och vision 
SOLTAK AB skall kraftsamla och specialisera sig på de stöd- och servicetjänster som förts över från 

ägarkommunerna. 

Med enhetliga och gemensamma system och processer samt ökad automatisering skall kostnader för 

systemdrift, support och operativt arbete minska, vilket ger ägarkommunerna mer värde för 

pengarna. 

Högre grad av standardisering möjliggör ökad intern flexibilitet och rörlighet hos personalen, vilket 

minskar sårbarheten, samtidigt som arbetsinnehållet breddas och blir mer attraktivt för 

medarbetarna.  

Kommunernas stöd- och servicetjänster blir SOLTAK AB:s kärnverksamheter. SOLTAK AB skall inom 

sina verksamhetsområden uppfattas som en mer effektiv leverantör och en mer attraktiv 

arbetsgivare än respektive kommun. 

Verksamheten är organiserad i tre verksamhetsområden – ekonomiadministration, löne-

administration och IT-drift samt support. Utöver detta har ett projektkontor etablerats för hantering 

av verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag. 

Affärsområde Ekonomi 
Inom affärsområde Ekonomi hanteras tre huvudfunktioner – leverantörsreskontra, kundreskontra 

och kassafunktioner. Affärsområdet består också utav systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 

ERP, ett nytt, modernt ekonomisystem, vilket bolaget äger och förvaltar.  

Affärsområde Lön 
Affärsområde Lön ansvarar för löneadministration vilket omfattar utbetalningar och administration 

av löner, arvode och ersättningar för mer än 10 000 personer. Affärsområdet består också av 

pensionshandläggare samt systemförvaltare för lönesystemet Personec P, ett nytt och modernt 

lönesystem, vilket bolaget äger och förvaltar. 

Affärsområde IT 
Affärsområde IT svarar för drift och support av tre av de fyra samverkande kommunernas centrala IT-

miljöer, verksamhetssystem och applikationer. Totalt hanterar bolaget 450 till 500 IT-system, varav 

över 200 är olika verksamhetssystem. 

Affärsområde Projekt 
Affärsområde Projekt hanterar verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag.  
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Företagets säte är Kungälv. 

 

 

RESULTAT 
Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 3 088 KSEK 

 (4 174 KSEK år 2020.) 

Den pågående pandemin har präglat året som har gått. Rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten har gjort att bolaget löpande har fått ställa om sättet att arbeta på. Detta för 

att säkerställa leveransen till bolagets kunder samt för trygghet för bolagets anställda och deras 

hälsa.  

Omställningen har gått mycket bra och bolagets leverans av tjänster har kunnat genomföras enligt 

plan hela året.  

Bolagets resultat präglas av lägre personalkostnader i och med vakanta tjänster. Även utfallet för 

övriga kostnader ligger lägre än budget, vilket förklaras med att större driftavtal först får effekt under 

nästkommande år.  

 

Bolagets lägre kostnadsutfall har gjort det möjligt att justera ner priset på ett antal av bolagets 

tjänster under innevarande år.  

 

Investeringar 
Bolagets investeringar har uppgått till 4 469 KSEK.  Budget 2021 uppgick till 7 400 KSEK. 

Avvikelsen mot budget beror främst på lägre investeringar inom affärsområde IT. Hårdvaruinköpen 

ligger på en lägre nivå samt budgeterade förbättringar för fastigheten. 

Bolagets inköp av materiella tillgångar uppgår under året till 3 627 KSEK, där den största delen avser 

inköp av nätutrustning.  

De immateriella investeringarna under året uppgår till sammanlagt 842 KSEK och avser licenser 

kopplade till nätutrustning.  

 

 

Flerårsjämförelse*

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 169 084 194 156 015 010 171 800 379 146 010 752 82 654 648

Res. efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495 5 101 169 192 274 -430 703 

Res. i % av nettoomsättningen 1,83 2,68 2,97 0,13 -0,52 

Balansomslutning 148 527 280 154 259 515 151 028 462 134 304 553 120 137 253

Soliditet (%) 10,8 8,7 6,8 4,5 5,1

Kassalikviditet (%) 224,3 176,8 176,9 114,8 40,5

*Definitioner av nyckeltal, se noter
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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Finansiering av bolaget har skett genom månatliga fakturering i efterskott till de fyra samverkande 

kommunerna. Faktureringen är baserad på köpta tjänster i kombination med bolagets antagna 

finansieringsmodell. Finansiering av bolagets investeringar har skett genom upplåning via 

Kommuninvest AB, med kommunala borgensutfästelser som säkerhet. 

Risker 

Finansiella risker 
Bolagets tillgångar är till 10,8 % finansierade av eget kapital och resterande del med lånat kapital. 

Bolaget har därför hög exponering vad gäller ränteförändringar. Risken elimineras dock av att bolaget 

har en god likviditet och på det sättet kan hantera eventuella ränteförändringar.  

Bolaget har totalt 94 380 KSEK i lån varav 23 680 KSEK är upptagna i rörlig ränta. I övrigt är lånen 

upptagna med fast ränta med löptider mellan ett och sex år.  

Övriga risker 
Bolaget skall driva förändringar mot gemensamma system, processer och lösningar. Kommunernas 

möjligheter och förmåga till samordnad förändring är avgörande för bolagets förmåga att leverera 

mervärde och ökad produktivitet. 

 

ORGANISATION OCH PERSONAL 

Kompetenshöjning och personalomsättning 
SOLTAK AB har haft en personalomsättning runt 14 % under 2021.  Omsättningen hur utgjorts av tre 

pensionsavgångar samt tio personer som slutat av andra anledningar.  

Bolaget har 92 anställda per 2021-12-31. Fördelningen är 59 kvinnor och 33 män.  

Sjukfrånvaron har sjunkit till 3,3 % jämfört med 2020 då sjukfrånvaron var 3,7 % (2019: 4,1 %). Av 

detta var långtidssjukskrivningen innevarande år 33,7 %, jämfört med 18,5% 2020 (2019: 27,0%). 

 

Sjukfrånvaron bland männen har sjunkit från ca 5 % till 3,4 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna ligger 

på 3,2 %, något högre jämfört med 2020 då nivån var 3,0 %.  

Rekrytering 
Ø SOLTAK AB har haft fem annonser på offentligajobb.se. 
Ø 133 ansökningar har kommit in via offentligajobb.se och runt 70 spontanansökning. 

Ø Rekrytering har även skett via spontanansökningar, bemanningsföretag och anställningar 
efter LIA perioder. 
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Antal anställda 2021-01-01 och 2021-12-31 
 

 

 

 

Sjukfrånvaro i % 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
Den pågående pandemin (Covid-19) med nya virusvarianter fortsätter att prägla bolagets verksamhet 

under hela året. Bolaget har under hela pandemin haft en god beredskap och tydlig handlingsplan. 

Ledningen har löpande vidtagit erforderliga åtgärder vid behov efter varje ny händelse. Leverans av 

bolagets tjänster har kunnat säkerställas under hela perioden, vilket är viktigt då bolaget har en 

samhällsviktig funktion att fylla. Arbete på distans har präglat året. 

Förändring i bolagsledningen, en affärsområdeschef för två affärsområden. Förstärkning av operativa 

ledningen inom affärsområde Lön respektive affärsområde Ekonomi med två gruppchefer, en 

gruppchef för Systemförvaltning och Pensionshandläggning, och en gruppchef för 

Ekonomiadministratörerna. 

Bolaget har under året fortsatt sin satsning för att bli en attraktiv arbetsgivare. Bolaget har aktivt 
arbetat med friskvård, där digitala rörelseövningar är en del av medarbetarnas vardag.  
Vidare har en satsning och implementering av digitala verktyg skett under året för pulsmätning i 
realtid av temperaturen hos alla medarbetare. Ett modernt och effektivt verktyg som ersatt den 
traditionella medarbetarenkäten.  
 
Bolaget har genomfört en arbetsmiljöinsatsen för samtliga medarbetare i forma av åtta tillfällen med 

endagarsutbildning i personlig effektivitet med tips och råd för att hitta en ännu bättre struktur i det 

egna arbetet i syfte att frigöra tid och minska stress. Arbetsmiljöinsatsen var mycket uppskattad. 

Samtliga chefer har även under året fått ytterligare digitala verktyg för att kunna stötta 
medarbetarna i frågor kring mental hälsa. 
 
Bolaget har under året fräschat upp delar av lokalerna, samt uppdaterat samtliga konferensrum med 
modern teknik för effektiva möten oavsett om medarbetare är på kontoret eller arbetar hemifrån. 
 
Upphandling och implementering av driftavtal med externa leverantörer har genomförts, som ett 

steg mot volymbaserad tjänsteleverans inom IT för större flexibilitet. 

Fortsatt arbete har skett av införande at robotisering (RPA) inom lämpliga processer 

 

Stärkt arbetsgivarvarumärke och externt varumärke har varit ett av bolagets mål för 2021. Under 

2021 har bolaget genomfört flera digitala möten och besök hos bolagets kunder där bolaget stärkt 

sitt varumärke. Återkoppling från aktörer på marknaden, såsom leverantörer och konsulter, vittnar 

om ett stärkt varumärke. Stort antal sökande till utannonserade tjänster tillsammans med 

återkopplingen från kandidater talar för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Tydlig paketering av 

bolagets budskap och tydliga företagspresentationer har bidragit till detta.  

 

Vidareutvecklingen av bolagets ärendehanteringssystem har fortsatt under året. Utveckling har gett 
än mer effektivare hantering av ärenden med kunden i fokus. Ärendestatistik ger bolaget möjlighet 
att mäta effekter av den utveckling som succesivt genomförs. 
 

FRAMTIDA UTVECKLING 
SOLTAK AB:s fokus framåt är att fullfölja de grunduppdrag man fått från kommunerna och fortsätta 

arbetet med att fintrimma system, processer och samarbetsformer. SOLTAK AB har blivit en naturlig 

arena för kommunal samverkan i vid mening och vi ser många verksamhetsområden som framgent 

skulle kunna samordnas med SOLTAK AB som bas. 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 

 

 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserat Årets

Aktiekapital resultat resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 70 000 6 577 533 696 716 7 344 249

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma 696 716 -696 716 0

Årets vinst 1 883 937 1 883 937

Belopp vid årets utgång 70 000 7 274 249 1 883 937 9 228 186

Villkorat aktieägartilsskott uppgår till 6 000 000 kr (föregående år 6 000 000 kr).

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 7 274 249

Årets vinst 1 883 937

9 158 186

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 9 158 186

9 158 186

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021 2020

Not

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 2,3 169 084 194 156 015 010

Aktiverat abete för egen räkning 0 0

Övriga rörelseintäkter 868 385 959 974

169 952 579 156 974 984

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4,5,6 -86 489 087 -71 728 642

Personalkostnader 7 -59 290 142 -55 686 216

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -20 573 660 -24 815 815

-166 352 888 -152 230 673

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 489

Räntekostnader och liknande resultatposter -511 257 -570 305

-511 257 -569 816

Resultat efter finansiella poster 3 088 434 4 174 495

Bokslutsdipositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -790 000 -3 270 000

-790 000 -3 270 000

Resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på årets resultat 8 -414 497 -207 780

Årets resultat 1 883 937 696 715
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 9

liknande arbeten 19 043 295 36 406 616

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 10

liknande arbeten 626 747 1 312 149

Pågående projekt avseende immateriella 11

anläggningstillgångar 256 949 0

19 926 991 37 718 765

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 12 605 750 647 230

Inventarier, verktyg och installationer 13 4 283 542 4 221 030

Pågående projekt materiella 14

anläggningstillgångar 1 666 038 0

6 555 330 4 868 260

Summa anläggningstillgångar 26 482 321 42 587 025

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 352 631 464 861

Övriga fordringar 187 368 81 574

Uppskjuten skattefordran 15 76 024 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 7 167 546 20 367 813

27 783 570 20 914 248

Kassa och bank

Kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa kassa och bank 94 261 389 90 758 243

Summa omsättningstillgångar 122 044 958 111 672 491

SUMMA TILLGÅNGAR 148 527 280 154 259 515
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 70 000 70 000

70 000 70 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 186 7 274 249

Summa eget kapital 9 228 186 7 344 249

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 8 610 000 7 820 000

Summa obeskattade reserver 8 610 000 7 820 000

Avsättningar
Avsatt till pension 7 633 830 5 567 764

Summa avsättningar 7 633 830 5 567 764

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 68 580 000 70 380 000

Summa långfristiga skulder 68 580 000 70 380 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 25 800 000 33 700 000

Leverantörsskulder 16 900 659 15 733 992

Aktuell skatteskuld 607 483 1 449 874

Övriga skulder 19 1 902 338 2 690 939

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 9 264 784 9 572 698

Summa kortfristiga skulder 54 475 264 63 147 503

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 527 280 154 259 515
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KASSAFLÖDESANALYS 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 3 599 691 4 744 311

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;

Avskrivningar och nedskrivningar 20 573 660 24 815 815

Avsättningar 2 066 066 2 094 950

26 239 417 31 655 076

Erhållen ränta 0 489

Erlagd ränta -511 257 -570 305

Betald inkomstskatt -1 256 888 -134 102

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 471 272 30 951 158

före förändring av rörelseresultat

Förändring i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -6 869 321 -2 958 036

Förändring av rörelseskulder 70 152 -2 904 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 672 103 25 088 832

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 627 402 -744 634

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -841 555 -1 017 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 468 957 -1 762 026

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 9 000 000 17 700 000

Amortering av lån -18 700 000 -17 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 700 000 0

Årets kassaflöde 3 503 146 23 326 806

Likvida medel vid årets början 90 758 243 67 431 437

Likvida medel vid årets slut 94 261 389 90 758 243
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 

redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 

medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och 

risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Tjänster 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs, så kallad successiv 

vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas 

uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på 

balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att 

erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkten bara i den 

mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de 

uppkommer. 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 

uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. I bokslutet per 2021-

12-31 återfinns inga beräknade förlustuppdrag. 

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. 

Leasingavtalet 

Företaget som leasegivare 

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till 

leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är 

leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende på när 

leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över perioden. 

Företaget som leasetagare 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Ersättning till anställda 

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och 

ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet. 

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 

pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och 

det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller formella, att betala något ytterligare, utöver dessa 

avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga 

långfristiga ersättningar till anställda. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Installationer på annan fastighet   20 år 

Inventarier, verktyg och maskiner     3 – 5 år 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 

nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av 

utan nedskrivning prövas årligen. Bolaget har per 2021-12-31 fortsatt pågående projekt som ännu 

inte har tagits i bruk. Bolaget har därmed i bokslutet 2021-12-31 inte åsatt någon nyttjandeperiod för 

dessa tillgångar. I bruk tagna immateriella tillgångar skrivs av linjärt enligt nedan.  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten 5 – 6 år 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 3 – 5 år 

Avskrivningar på immateriella tillgångar på 6 år grundar sig på avtalsrättsliga förhållanden kopplat till 

dessa tillgångar som gör det sannolikt att tillgången kommer nyttjas i 6 år. 

Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt 

värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på 

balansdagen. 

Övriga avsättningar 

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare 

händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 

förpliktelsen. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att 

reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas 

förpliktelsen. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2021 2020

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:

Affärsområde Ekonomi 17 568 093 17 442 408

Affärsområde Lön 36 356 338 33 147 500

Affärsområde IT & Projekt 115 159 763 105 425 102

169 084 194 156 015 010

Not 3 Leasingavtal - leasegivare 2021 2020

Intäktssförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 9 315 696 8 996 706

Senare än 1 år men inom 5 år 9 810 173 7 813 998

Senare än 5 år 0 0

19 125 869 16 810 704

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Leasade tillgångar avser IT-utrustning.

2021 uppgick intäkten för leasingavtalen till 13 110 114 kr ( 7 458 690 kr 2020.)

Not 4 Arvode till revisorer 2021 2020

Revisionsuppdraget 92 200 90 150

Annan revisionsverksamhet 40 000 42 000

132 200 132 150

Not 5 Leasingavtal - leasetagare 2021 2020

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 12 289 464 11 970 474

Senare än 1 år men inom 5 år 14 854 529 15 182 922

Senare än 5 år 1 477 600 2 126 800

28 621 593 29 280 196

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Hyresavtal för fastighet, hyresavtal för serverhallar samt hyresavtal för datorer.

2021 uppgick kostnaderna för leasingavtalen till 16 215 090 kr ( 10 563 666 kr 2020.)

Not 6 Övriga externa kostnader 2021 2020

Konsultkostnader 12 005 223 15 944 264

Inköp av IT-utrustning 15 562 239 8 083 699

IT-licenser 14 093 267 13 039 739

Lokalhyra 3 055 966 3 172 841

Serviceavtal 27 043 476 20 470 157

Övriga kostnader 14 728 916 11 017 942

86 489 087 71 728 642
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Not 7 Anställda och personalkostnader 2021 2020

Medelantal anställda

Män 33 30

Kvinnor 59 60

92 90

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 466 787 1 436 267

Övriga anställda 39 882 780 39 289 377

41 349 567 40 725 644

Tantiem till styrelse och verkställande direktör utgår ej.

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 370 453 332 013

Pensionskostnader för övriga anställda 4 287 818 4 150 148

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 13 348 413 11 640 228

18 006 683 16 122 389

Avtal om avgångsvederlag

För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets del. 

Avgångsvederlag utgår om VD sägs upp med motsvarande 6 månadslöner.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 22% 33%

Andel män i styrelsen 78% 67%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33% 43%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67% 57%

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020

Aktuell skatt 490 522 207 780

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp -76 024 0

Summa redovisad skatt 414 498 207 780

Redovisat resultat före skatt 2 298 434 904 495

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6%): -473 477 -193 562

Skatteeffekten av:

Övriga ej avdragsgilla kostnader -17 044 -14 218

Förändring av uppskjuten skattefordran avseende inventarieköp 76 024 0

Redovisad skatt -414 497 -207 780

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras per 2022-12-31.

Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021-12-31 2020-12-31

och liknande arbeten

Ingående anskaffningsvärde 92 356 567 90 778 780

Inköp 0 454 729

Omklassificeringar 0 1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 356 567 92 356 567

Ingående avskrivningar -55 949 952 -38 800 622

Årets avskrivningar -17 363 321 -17 149 329

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 313 272 -55 949 951

Utgående redovisat värde 19 043 295 36 406 616

Varav restvärde aktiverat arbete 1 090 766 1 218 552
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Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m. m. 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 479 648 3 479 648

Inköp 584 606 562 664

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 064 254 4 042 312

Ingående avskrivningar -2 730 163 -2 034 234

Årets avskrivningar -707 343 -695 930

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 437 507 -2 730 163

Utgående redovisat värde 626 747 1 312 149

Not 11 Pågående projekt avseende immateriella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 1 123 058

Inköp 256 949 0

Omklassificeringar 0 -1 123 058

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 256 949 0

Utgående redovisat värde 256 949 0

Not 12 Förbättringsutgift på annans fastighet 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 829 598 791 765

Inköp 0 37 833

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 829 598 829 598

Ingående avskrivningar -182 368 -141 156

Årets avskrivningar -41 480 -41 212

Utgående ackumulerade avskrivningar -223 848 -182 368

Utgående redovisat värde 605 750 647 230

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 33 092 250 31 822 785

Inköp 1 961 364 706 801

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 053 613 32 529 586

Ingående avskrivningar -28 308 556 -21 379 211

Årets avskrivningar -2 461 516 -6 929 345

Utgående ackumulerade avskrivningar -30 770 072 -28 308 556

Utgående redovisat värde 4 283 542 4 221 030

Not 14 Pågående projekt avseende materiella

anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Inköp 1 666 038 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 666 038 0

Utgående redovisat värde 1 666 038 0

Not 15 Uppskjuten skattefordran 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjuten skattefordran 76 024 0

76 024 0

Den uppskjutna skattefordran avser skattereduktion för årets inventarieköp,

vilken deklareras 2022-12-31. Se not 8. Skatt på årets resultat.
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 146 065 13 787 040

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 532 94 910

Övriga interimsfordringar (periodiseringar) 7 011 949 6 485 863

7 167 546 20 367 813

Not 17 Antal aktier 2021-12-31 2020-12-31

Aktier Kvotvärde Kvotvärde

100 100
Antal Antal

700 700

700 700

Not 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 15 000 000 16 000 000

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 53 580 000 54 380 000

68 580 000 70 380 000

Not 19 Övriga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Personalskatt 908 373 905 035

Lagstadgade sociala avgifter 993 964 980 235

Mervärdesskatt 0 805 668

1 902 337 2 690 938

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Lön 6 983 947 7 082 279

Räntor 55 091 50 546

Övriga upplupna kostnader 2 225 746 2 439 873

9 264 784 9 572 698

Not 21 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter förekommer.

Not 22 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser förekommer.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 2021-12-31 2020-12-31

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 7 274 249 6 577 533

Årets resultat 1 883 937 696 716

9 158 185 7 274 249

disponeras så att

i ny räkning överföres 9 158 185 7 274 249

9 158 185 7 274 249

Not 25 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i SOLTAK AB, org.nr 556939-1187

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har ut fört en revision av årsredovisningen för SOLTAK AB

för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Enligt  min uppfattning har årsredovisningen upprät tats i enlig-

het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga

avseenden rät tvisande bild av SOLTAK ABs finansiella ställning

per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat  och

kassaflöde för året enligt  årsredovisningslagen. Förvaltnings-

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden

Jag har ut fört revisionen enligt Internat ional Standards on

Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sver ige. Mit t  ansvar enligt

dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för at t  årsredovisningen upprättas och att  den ger en rätt-

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för at t  upprätta en årsredo-

visning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare

sig dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-

måga att  fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan at t

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-

satt  drift . Antagandet om fortsatt drif t  t illämpas dock inte om

styrelsen och verkställande direktören avser at t  likvidera

bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något

realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  års-

redovisningen som helhet inte innehåller några väsent liga fel-

akt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter  eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller

mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

men är ingen garant i för at t  en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t  upptäcka en

väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt igheter kan

uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag och anses vara

väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan förvän-

tas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skept isk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

 ident if ierar och bedömer jag r iskerna för väsent liga fel-

akt igheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegent ligheter eller misstag, ut formar och utför

granskningsåtgärder bland annat ut ifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamåls-

enliga för at t  utgöra en grund för mina uttalanden. Risken

för at t  inte upptäcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av

oegent ligheter är högre än för en väsent lig felakt ighet som

beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden,

felakt ig informat ion eller åsidosät tande av intern kont roll.

 skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för at t ut forma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill om-

ständigheterna, men inte för at t  ut tala mig om effekt ivi-

teten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskat tningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen och

verkställande direktören använder antagandet om fortsat t

drift  vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om det f inns någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill

betydande tvivel om bolagets förmåga att  fortsät ta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det f inns en

väsent lig osäkerhetsfaktor , måste jag i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsent liga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras

på de revisionsbevis som inhämtas fram t ill datumet för

revisionsberät telsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra at t  et t  bolag inte längre kan fortsät ta

verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentat ionen,

strukturen och innehållet  i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transakt ionerna och händelserna på ett sät t

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfat tning och inriktning samt t idpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakt tagelser

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som jag ident if ierat .
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2 (2)

Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra
förfat tningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-

ning för SOLTAK AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-

12-31 samt av förslaget t ill disposit ioner beträffande bolagets

vinst eller förlust .

Jag t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-

möter och verkställande direktören ansvarsf rihet för räken-

skapsåret .

Grund för ut talanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mit t

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande t ill SOLTAK AB enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort mit t

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser at t  de revisionsbevis jag har inhämtat är t illräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget t ill disposi-

t ioner beträffande bolagets vinst eller förlust . Vid förslag t ill

utdelning innefat tar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets

verksamhetsart , omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet  och

ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat at t

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situat ion och att

t illse at t bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen,

medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt  kont rolleras på et t  betryggande sät t . Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-

sens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-

gärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring ska full-

göras i överensstämmelse med lag och för at t  medels-

förvaltningen ska skötas på et t  betryggande sät t .

Revisorns ansvar

Mitt  mål beträf fande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt  ut talande om ansvarsf rihet , är  at t inhämta revisionsbevis

för at t  med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-

ligt  avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig t ill någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

 på något annat sätt handlat  i strid med akt iebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt  mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner

av bolagets vinst eller förlust , och därmed mit t  ut talande om

detta, är at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget

är förenligt  med akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i

för at t  en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

allt id kommer at t  upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t

förslag t ill disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  inte är

förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige

använder jag professionellt  omdöme och har en professionellt

skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst

eller förlust  grundar sig f rämst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsent lighet. Det innebär at t  jag fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsent liga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situat ion. Jag går

igenom och prövar fat tade beslut , beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mit t

ut talande om ansvarsf rihet . Som underlag för mitt  ut talande

om styrelsens förslag t ill dispositioner beträffande bolagets

vinst eller förlust  har jag granskat  om förslaget är förenligt

med akt iebolagslagen.

Uddevalla den datum som framgår av elekt ronisk underskrif t

Bjarne Fredriksson

Auktor iserad revisor
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 1 
                _________________________________________________________________________________ 

  
Plats och tid Teamsmöte, 2022-02-11, kl. 13:00 – 15:50 

 Beslutande  Åke Sparringsjö Ordförande 
Lars Ivarsbo 
Peter Harrysson, §5–15 
Robert Mattsson  
Johan Jönsson    
Morgan Carlsson, §1–4 

 Suppleanter Carlos Rebela Da Silva 
Morgan Carlsson, §5–15  
  
 

 Ej närvarande Melisa Nilsson Meddelat förhinder 
Rosalie Sanyang Meddelat förhinder 
 
       

 Övriga Pertti Heina  VD 
Lena Ohlén  Ekonomichef  
Bjarne Fredriksson Auktoriserad revisor, EY, §1–6 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare __________________________________ 
 Lena Ohlén 

 

 Ordförande __________________________________ 
  Åke Sparringsjö 

  

 Justerare __________________________________ 
  Lars Ivarsbo 

 

§ 1  
Mötets öppnande med upprop 
Styrelsens ordförande, Åke Sparringsjö, öppnar mötet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 
Johan Jönsson tjänstgör för Melisa Nilsson. Morgan Carlsson tjänstgör för Peter Harrysson, 
§1–4. 
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 2 
                _________________________________________________________________________________ 

§ 2  
Val av justerare 
Styrelsen utser Lars Ivarsbo till justerare.  

§ 3  
Fastställande av dagordning 
Dagordningen har sänts ut med kallelsen och godkändes.  

§ 4  
Fråga om jäv 
Ingen ledamot ansågs sig jävig i någon paragraf. 
Inget jäv föreligger. 

§ 5 
Protokoll från föregående möte 
Styrelsens sammanträdesprotokoll nr 13 samt 14 är justerat och ligger på Sharepoint.   

Styrelsen beslutar  
Att anteckna informationen. 

§ 6  
Bokslut 2021 
Revisions PM avseende verksamhetsåret 2021 enligt utskickad handling presenterad vid 
mötet. 
Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2021 enligt utskickad handling presenterade vid 
mötet. 
Årsredovisning 2021 enligt utskickade handlingar presenterade vid mötet. 
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen enligt utskickad handling. 
 
Styrelsen beslutar  
Att notera informationen i Revisions PM avseende verksamhetsåret 2021. 
Att notera informationen i Lekmannarevisionens granskningsredogörelse 2021. 
Att godkänna årsredovisning 2021. 
Att fastställa balans- och resultaträkning 2021. 
 
Om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2021, där den 
ansamlade vinsten om 9 158 186 kr balanseras i en ny räkning. 

Till årsstämmans förfogande står 
Balanserad vinst  7 274 249  
Årets vinst  1 883 937 
                                      9 158 186 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 9 158 186 kr.  
Att föreslå bolagsstämman besluta enligt ovan punkter. 
 
Att uppdra till styrelsens ordförande och vice ordförande att avge försäkran i enlighet med 
förslaget. 
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 Protokoll Styrelsemöte nr 15 
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 2022-02-11 3 
                _________________________________________________________________________________ 

 
§ 7  
Uppföljning verksamhetsplan 2021 
Uppföljning av mål i Verksamhetsplan 2021 SOLTAK AB enligt utskickade handlingar 
presenterade vid mötet. 

Styrelsen beslutar  
Att godkänna uppföljningen av målen i Verksamhetsplan 2021. 
 
§ 8 
Uppföljning internkontrollplan 2021 
Uppföljning internkontrollplan 2021 SOLTAK AB (T3 helår) enligt utskickade handlingar 
presenterad vid styrelsemötet 11 februari 2022. 

Styrelsen beslutar  
Att godkända uppföljningen av internkontrollplan 2021. 

§ 9 
Internkontrollplan 2022 
Förslag till internkontrollplan 2022 SOLTAK AB enligt utskickade handlingar presenterad vid 
styrelsemötet 11 februari 2022. 

Styrelsen beslutar  
Att godkända internkontrollplan 2022 enligt förslag. 
 
 
§ 10 
Instruktion för ekonomisk rapportering 
Instruktion för ekonomisk rapportering har skickats ut med handlingarna. 
 
Styrelsen beslutar  
Att fastställa instruktionen för ekonomisk rapportering 
 
§ 11 
Uppföljning personalstatistik 
Uppföljning av personalstatistik 2021 (T3, helår) presenterad vid styrelsemötet 11 februari 
2022. 
 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
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 Dokumentnamn   

 Protokoll Styrelsemöte nr 15 

 

 

Org nr 556939-1187 Sammanträdesdatum Sida  

 2022-02-11 4 
                _________________________________________________________________________________ 

§12 
VD informerar 
• Pandemin, status och kommentarer. 
• Press och media: Radar IT Success Story SOLTAK IT – stärker vårt varumärke! 
• Nya tjänsteavtal SOLTAK/kommunerna, arbete pågår.  
• Kundsamverkan - tillsammans vidareutveckla samarbetsformerna, arbete pågår.  
• Tjörn IT – förfrågan om information IT-tjänster, möte för genomgång och dialog. 
• Stenungsund och skoltjänsten, status och kommentarer. 
• Lilla Edet och SOLTAK IT, status - löpande operativa möten och dialog. 
• KS Kungälv besök SOLTAK 24/11: Bra, väldigt positivt, stärker rätt bild av SOLTAK.  
• Arbetsmiljöinsats samtliga medarbetare och ledarskapsutveckling för samtliga chefer. 
• Besök hos samtliga KS och KF under 2022 – tacksam för hjälp från styrelseledamöterna. 
• Volymer, lite kort. 
• Nuläge olika perspektiv, uppsummering: Alla siffror går åt rätt håll, pekar i rätt riktning! 
   
   
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen. 
 
§13 
Övriga frågor 
Kort presentation av respektive deltagare vid mötet. 
Styrelsens strategidagar maj 2022, kort praktiskt upplägg, mer information närmare inpå. 

Styrelsen beslutar 
Att notera informationen  

§14 
Utvärdering styrelse och VD 
Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete och VD. 
 
Styrelsen beslutar 
Att notera informationen.  
 
§ 15 
Mötets avslutande 
Ordförande och styrelsen vill rikta ett tack till personal och VD för gott genomfört arbete för 
2021. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
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GRANSKNINGSRAPPORT   

  

Till bolagsstämman i SOLTAK AB                                             Org.nr 556939-1187  

Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:  

Tjörns kommun  

Lilla Edets kommun  

Kungälvs kommun  

Stenungsunds kommun  

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med  

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat  

och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet  

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att  

bolagets interna kontroll är tillräcklig.   

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon  

grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.  

 

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en  

granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.   

 

  

 

Datum enligt digitala underskrifter  

  

 

  

 

Lena Schandorff                                                              Anders Forsman  

Lekmannarevisor                                                             Lekmannarevisor  

 

  

 

  

 

Hans Gillenius                                                                Ingemar Ottosson  

Lekmannarevisor                                                            Lekmannarevisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
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 Dokumentnamn    
 Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen
  
   
 Datum   
 2022-02-11  

 

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns 
kommun skall årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  
 
Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom presidiemöten, styrelsemöten och 
ägardialoger. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin 
verksamhet förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
För styrelsens räkning 
 
 
 
 
Åke Sparringsjö   Lars Ivarsbo  
Styrelsens ordförande, SOLTAK AB  Styrelsens vice ordförande, SOLTAK AB 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET  ORUST  TJÖRN  STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-16 
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§ 4  Dnr ÖFN 2022/4 
 
Budget för överförmyndarnämnden 2023 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om 
budget.  
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från 
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun. 
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 
ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14 
 
 
Beslutet skickas till:  
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/4
2022-01-14

 
Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Budget för överförmyndarnämnden 2023 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommer att budgetera 6 200 tkr, 1 550 tkr per kommun, för överförmyndarverksamheten 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Utgångspunkten för budgetarbete är avtalet mellan de fyra kommunerna Lilla Edet, Orust, 
Tjörn och Stenungsund där överförmyndarnämnden till respektive kommun föreslår beslut om 
budget.  
Överförmyndarnämnden är det politiska organ som bereder budgeten och processen utgår från 
att nämnden senast 1 mars föreslår beslut för respektive avtalskommun. 
Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 
ekonomisk plan för två år varav budgetåret är periodens första år.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samarbetsavtalet 
I samarbetsavtalet mellan kommunerna anges att syftet med samarbetet är att nyttja resurser 
för att få en organisation som klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 
verksamheten. Strävan är att upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, 
rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Överförmyndarenhetens uppgifter är att utifrån delegation utöva tillsyn över samtliga gode 
män, förvaltare och förmyndare i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommun. Syftet 
är att tillse att enskilda som är minderåriga eller har ställföreträdare inte drabbas av 
rättsförluster. 
 
Tillsynsverksamheten innebär bland annat en aktiv kontroll av ställföreträdarna, exempelvis 
genom granskning av redovisningshandlingar där det framgår hur de förvaltar sina 
huvudmäns tillgångar. Tillsynen innebär även ett utredningsansvar vid klagomål och 
påpekande från enskilda och/eller andra verksamheter.  
Vidare innebär tillsynen att pröva och ge tillstånd till olika rättshandlingar som en 
ställföreträdare vidtar för sin huvudmans räkning, exempelvis samtycke till arvskiften.  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/4
2022-01-14

Överförmyndarenheten ska därutöver vara tingsrätten behjälplig med utredning av behov av 
godmanskap och förvaltarskap. Vidare ska enheten fatta beslut om god man för vissa 
specifika rättshandlingar, för ensamkommande barn, vid byte av ställföreträdare samt fatta 
beslut om arvode till ställföreträdare.  
Överförmyndarenheten har även utbildningsansvar för ställföreträdare samt att rekrytera gode 
män och förvaltare.  
 
I tabellen nedan framkommer statistik över olika ärenden som handlagts under året samt 
jämförelser med åren innan: 

Ärenden / Beslut 

 

2021 
(6,25 åarb) 

2020 
(6,25 åarb) 

2019 
(6,25 åarb) 

Antal personärenden/akter 1131 1058 1109  

Granskade års- och sluträkningar 608 645 619 

Arvodesbeslut 431 507 490 

Byten av ställföreträdare 34 34 37 

 
Omvärldsanalys 
 
Ställföreträdarutredningen 
Regeringen beslutade 2019 om översyn över reglerna om gode män och förvaltare. 
Syftet med översynen är att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en 
ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och stöd de behöver.  
I uppdraget har även ingått att se över reglerna med syfte att det ska vara modernt och 
rättssäkert. Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som helhet.  
 
23 april 2021 presenterades betänkandet av Ställföreträdarutredningen;  
Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 
I betänkandet framkommer ett flertal förslag som föreslås träda i kraft i januari 2023 och som 
påverkar överförmyndaren ansvar och befogenheter.  
Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkningar innebär dessa förändringar 
kostnadsökningar om 20-40 % för kommunerna i landet om utredningens går igenom.  
Ställföreträdarutredningen förslår att kommunerna ska få ekonomisk kompensation genom en 
ökning av de generella statsbidragen.  
 
Utredningen föreslår bland annat;  

- Ärenden om anordnande, jämkning och upphörande ska alltid inledas hos 
överförmyndaren. 
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- Överförmyndaren ska ha fler kontakter med sökanden, huvudmän och anhöriga 
- ”Icke tvistliga godmanskap” flyttas från tingsrätten till överförmyndaren, det innebär 

att utredningsansvar och beslutanderätten i dessa fall ligger hos överförmyndaren och 
inte hos tingsrätten.  

- Granskningen ska bli mer omfattande och ska ske på kortare tid 
- Mer dokumentation hos överförmyndaren 
- Ett ökat ansvar för utbildning av ställföreträdare.  

 
Covid 19 
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktionerna som finns till 
följd av denna pandemi. Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har 
påverkats av detta och arbetssätt som behövt ändras.  
 
Restriktionerna och påverkan av Covid 19 förväntas finnas kvar åtminstone under början av 
2022. Enheten fortsätter arbetet med att se över arbetssätt och vilka digitala verktyg som 
behövs för att medarbetarna ska kunna arbeta hemifrån på ett rättssäkert sätt med bibehållen 
sekretess och kvalité. I nuläget är det mycket svårt att förutsäga om 2023 kommer att 
påverkas av covid 19. 
 
Tillbakablick och prognos 
Antal totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25 
årsarbetare (varav 50% chefstjänst) 
 
Detta gör att enheten hanterat ca 196 ärenden/årsarbetare (handläggare och administratör) 
under 2021. 196 ärende per årsarbetare är en ökning med ca 10 ärende per årsarbetare jämfört 
med 2020. 
Från och med 2022 kommer ytterligare 10% att läggas på handläggartjänst och chefsdelen 
minskas till 40%.  
 
Förvaltningen budgeterar i nuläget för 6,25 årsarbetare under 2022 men föreslår en utökning 
inför 2023 med 2 årsarbetare. Denna utökning till 8,25 årsarbetare syftar till att säkerställa att 
överförmyndarenheten har beredskap för att kunna utföra även de arbetsuppgifter som 
ställföreträdarutredningen förslår ska utföras av överförmyndarna.  
 
Kommunernas ekonomi 
Verksamheten som Stenungsunds kommun debiterar samarbetskommunerna är kostnader för 
den gemensamma förvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Arvoden till gode män, 
förvaltare och förmyndare samt arvode till förtroendevalda i nämnden bekostas direkt av 
respektive kommun.  
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2021 beräknades budgeten för verksamheten med 6,25 årsarbetare inklusive 50 % chefstjänst. 
Från och med 2022 är det fortfarande beräknat på 6,25 men nu endast med 40% chefstjänst 
och en utökning görs med 10 % handläggartjänst.  
 
Budgeten för 2022 är densamma som för 2021 då enheten gjorde förhållandevis stort 
överskott 2020 och förväntades göra det även 2021. Överskotten har bland annat berott på att 
utbildningar för ställföreträdare och medarbetare inte kunnat genomföras samt att en tjänst 
varit vakant under del av 2021 i samband med rekrytering.  
 
Resultatet för verksamheten 2021 gav ett överskott om 396 tkr och samtliga 
samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av dessa förs med över till 2022 som en 
förstärkning och att resterande återbetalas enligt avtal (49 tkr/kommun).  
 
När förslaget för budget 2023 togs fram i föregående årsplan var inte 
ställföreträdarutredningen presenterad och det fanns ingen information om vilken påverkan 
utredningens förslag kan komma att få om det blir verklighet.  
I detta budgetförslag som förvaltningen nu presenterar är det med i beräkningen att det behövs 
en utökning för att täcka kostnader för ytterligare två årsarbetare.  
 
Mål och internkontroll 
Målarbete och intern kontroll har genomförts under 2021. Målen strävar mot att kommunens 
verksamhet bedrivs i enlighet med lag och i enlighet med kommunernas samarbetsavtal. Den 
interna kontrollen identifierar risker och dess konsekvenser så att åtgärder kan vidtas om 
behov utvärderas och omprövas årligen.  
 
Utmaningar inför 2023 
En av utmaningarna blir rekrytering av nya medarbetare (om ställföreträdarutredningens 
förslag blir verklighet) då det kommer bli brist på erfarna handläggare när överförmyndare 
över landet ska nyrekrytera. En annan utmaning är att sätta sig in i den förväntade nya 
lagstiftningen och de nya arbetsuppgifter som det medför.  
 
Vidare har uppdragens komplexitet under senare år ökat vilket medför att det blir allt svårare 
att hitta lämpliga ställföreträdare som är villiga att åta sig dessa uppdrag. Verksamheten 
behöver även fortsätta att utveckla rekryteringssätt så att fler och yngre ställföreträdare kan 
rekryteras samt hitta nya sätt att erbjuda utbildningar för ställföreträdarna.  
 
Det är även viktigt att upprätthålla och höja kompetensen hos medarbetarna för att kunna 
hantera handläggning och tillsyn av de komplexa ärenden som ökar.  
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Ekonomisk översikt 
 

Budget  
2022 

Budget  
2023 

Budget  
2024 

Intäkter 
 
 
Orust 
Tjörn 
Lilla Edet 
Stenungsund 

4 660 (+200 
från 2021) 
 
1 165 
1 165 
1 165 
1 165 

6 200 
 
 
1 550 
1 550 
1 550 
1 550 
 

6 400 
 
 
1 600 
1 600 
1 600 
1 600 

 
Uppräkningsfaktorer 
Driftsramarna bygger på antaganden om en löneutveckling om 2,5 % under 2023. Vidare har 
en uppräkning beräknats med 2% för övriga kostnader. 
 
Överskott/Underskott 
Ekonomisk uppföljning redovisas varje tertial till överförmyndarnämnden och rapporteras till 
kontaktpersonerna i respektive kommun. Funktionschef tar fram åtgärder för att nå ekonomisk 
balans vid årets slut. Om åtgärden kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till 
avvikelsen och förslag till åtgärder tillställas överförmyndanämnden snararast.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
LILLA EDET  ORUST  TJÖRN  STENUNGSUND 
 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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§ 3  Dnr ÖFN 2022/3  
 
Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för 
Överförmyndarenheten 2021 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och 
Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 
200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun 
på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-13 
 
 
Beslutet skickas till:  
Lilla Edet kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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Helena Maxon Till Överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Bokslut med måluppföljning/verksamhetsberättelse för 
Överförmyndarenheten 2021 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att enligt avtal återbetala Lilla Edet, Orust, Tjörn och 
Stenungsund 49 tkr per kommun för 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
2021 års resultat uppgår till 396 tkr. Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 
200 tkr av dessa bokas med till 2022. Detta innebär en återbetalning till respektive kommun 
på 49 tkr. En återbetalning om 49 tkr ligger i linje med vad som prognostiserades i september. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har sedan 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd och ett avtal där det framgår att värdkommunen, Stenungsund, är 
huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden har en egen organisation, 
överförmyndarenheten, som svarar för beredning och verkställighet av nämndens 
ansvarsområden. Organisationen är placerad i Stenungsund. I avtalet framgår att eventuellt 
överskott återbetalas till respektive samarbetskommun i samband med bokslut. 
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning, kvalitet och kostnader specificeras årligen i en 
verksamhetsplan samt budget för verksamheten.  
 
På grund av covid-19 har överförmyndarenheten behövt förändra arbetssätt vilket medfört 
längre handläggningstider samt att rekrytering och utbildning av ställföreträdare inte kunnat 
ske i den utsträckning som krävs för att det ska finnas tillräckligt många gode män.  
 
Samtliga samarbetskommuner har samtyckt till att 200 tkr av överskottet inte ska återbetalas 
utan de ska överföras till 2022 för att möjliggöra en satsning på rekrytering och utbildning av 
ställföreträdare.  
Resurserna som överförs kommer användas för att visstidsanställa en handläggare/granskare 
under 4 månader som förstärkning. Budgeten för 2022 är oförändrad jämfört med 2021 och 
det finns inte pengar inom ram för denna satsning.  
 
Överskottet härrör från vakant tjänst del av året samt att utbildningar för ställföreträdare och 
medarbetare inte genomförts som planerat.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/3
2022-01-13

Måluppföljning 2021 
Nedan redovisas en sammanställning över överförmyndarenhetens måluppfyllelse för målen 
som anges i enhetens verksamhetsplan 2021. Det finns tre mål som utgår från rättssäkerhet, 
effektivisering och utveckling i verksamheten.  
 
Årsräkningar ska vara färdiggranskade under samma år de inlämnas 
94 % av årsräkningarna var färdiggranskade vid årsskiftet. Det återstod 32 årsräkningar som 
ej var färdiggranskad där det i vissa inväntas kompletteringar och i vissa pågår 
kommunicering kring anmärkning. 58 % av alla redovisningar var färdiggranskade sista 
september. Målet anses ej uppfyllt. 
 
Ställföreträdare har max 10 ärenden samtidigt samt bedöms vara rättrådiga  
Avstämning görs kontinuerligt så att ställföreträdare inte har fler än 10 uppdrag.  
Vid årsskiftet fanns det 8 ställföreträdare som hade 8-9 uppdrag, 2 ställföreträdare hade 10 
uppdrag, en ställföreträdare som är medförmyndare och har kortvariga, tillfälliga uppdrag 
hade 11. Resterande ställföreträdare hade färre uppdrag. 
 
Kontroll av samtliga förordnade ställföreträdare har genomförts under året. Målet är uppfyllt.  
 
Det finns förutsättningar för att viss handläggning kan ske digitalt på distans med bibehållen 
rättssäkerhet 
I planen fanns med att det ska finnas säker myndighetspost så att kommunikationen ska kunna 
ske digitalt och inte kräva att handlingar behöver skrivas ut och sändas med traditionell 
postgång.  
Handlingar har skannats in så att viss handläggning har kunnat göras på distans med 
bibehållen rättssäkerhet. Dock finns det inte möjlighet att kommunicera digitalt ännu på 
tillfredställande sätt. Målet anses delvis uppfyllt.  
 
Ekonomiskt resultat/analys 
Budget 2021 var för 4 660 tkr för den gemensamma förvaltningen (totala kostnader för 
personal, lokaler och administration). 
 
Under året uppstod en vakans under 3 månader på grund av rekrytering av ny medarbetare. 
Vidare har det varit lägre kostnader på grund av pandemin, bland annat på grund av färre 
utbildningsinsatser för ställföreträdarna och uteblivna utbildningar för medarbetarna. Därtill 
kommer lägre kostnader för förbruknings- och kontorsmaterial jämfört med budgeterat.  
 
Resultatet för verksamheten ger ett totalt överskott om 396 tkr (99 tkr kr /kommun). En 
överenskommelse är gjord mellan samarbetskommunerna om 200 tkr av dessa ska föras med 
till 2022.  
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Verksamhetsberättelse  
Även 2021 har varit ett speciellt år på grund av Covid 19 och de restriktioner som finns till 
följd av denna pandemi.  Både huvudmännen, ställföreträdarna och medarbetarna har 
påverkats av detta och arbetssätt har behövt ändras.   
 
Under året som gått har nämnden haft 7 sammanträden. Nämnden har beslutat i olika typer av 
myndighetsfrågor samt styrdokument för verksamheten. Informationsärenden har förekommit 
på samtliga sammanträden med bland annat målavstämning, ekonomisk uppföljning samt för 
nämnden aktuella domar. 
 
Jämförelsetabell: I tabellen anges exempel på antal olika typer av handläggningsärenden som 
hanterats inom enheten. 
Ärenden / Beslut 
 

2021 
(6,25 åarb) 

2020 
(6,25 åarb) 

2019 
(6,25 åarb) 

Antal personärenden/akter 1131 1058 1109  

Granskade års- och sluträkningar 608 645 619 

Arvodesbeslut 431 507 490 

Byten av ställföreträdare 34 34 37 

 
Antalet totalt hanterade personärenden under 2021 har varit 1131 och enheten har haft 6,25 
årsarbetare (varav 0,5 är chefstjänst).  
Detta gör att enheten hanterat ca 196 personärende/årsarbetare (handläggare och 
administratör) under 2021. Antalet granskade års- och slutredovisningar har minskat något 
under året jämfört med föregående år vilket bland annat beror på att det åretstår 32 
redovisningar som inte är färdiggranskade.  
 

 
 
Länsstyrelsens tillsyn 
Länsstyrelsens har ej genomfört någon tillsyn under 2021. 
 
 
 
 

Nedan visas enhetens antal ärenden vid årsskiftet varje år. Detta visar på ärendemängden en given 
tidpunkt på året:
2021 929 ärenden per 31/12 876 personakter per 31/12
2020 903 ärenden per 31/12    865 personakter per 31/12
2019 876 ärenden per 31/12 850 personakter per 31/12
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Framtid  
Pandemin och restriktionerna till följd av den medför förändrade arbetssätt vilket initialt 
kommer att medföra längre handläggningstider. Inkommande post behöver dagligen skannas 
in för att möjliggöra arbete på distans. Den handläggning som ska ske på distans behöver 
planeras och äldre handlingar behöver skannas in i verksamhetssystemet och vid återkomst till 
kontoret behöver handlingar skrivas ut och läggas in i akt samt postas. 
Uppdragen där det behövs en god man eller förvaltare tenderar att bli mer komplexa vilket i 
sin tur innebär att det blir allt svårare att hitta ställföreträdare som har tillräcklig kompetens 
och som är villiga att åta sig uppdragen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edet kommun 
Orust kommun 
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 

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

2020/238 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tjörns kommun ansöker om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). 

2. Ge 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 
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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-01/§ 206 att lämna in en 
intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten 
Storgöteborg (RSG). Även resterande kommuner inom Södra 
Bohusläns Räddningstjänstförbund, Lilla Edet och Stenungsund, 
lämnade in en intresseanmälan. 

Utredningen av förutsättningarna för ett eventuellt medlemskap i 
RSG för kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund är nu 
färdigställd och överlämnad till kommunerna, se bilaga 1. 

I samband med överlämnandet uppgav RSG att det är angeläget 
att respektive kommun inkommer med en formell 
medlemsansökan för att processen inte ska förlora kraft och 
tempo. 

Den fortsatta processen innebär även att SBRFs inriktning 
förändras under 2022, där direktionen har efterfrågat ett 
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Kommunfullmäktige

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

förtydligat uppdrag från respektive kommun för att möjliggöra en 
övergång till RSG och senare avveckling av SBRF. 

Förslaget som förvaltningen lämnar till kommunstyrelsen har 
arbetats fram i samråd med Lilla Edet, Stenungsund samt 
företrädare för SBRF. Beslutet omfattar den formella ansökan, 
samt ett uppdrag till direktionen i SBRF att verka och möjliggöra 
för övergång av verksamheten under 2022. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen 2021-10-01, § 206 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Missiv 2021-12-22 
Utredning av förutsättningarna för eventuellt medlemskap för 
kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
George Strömbom (C), Martin Johansson (-) fd (SD), Björn Möller (KD) 
fd (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
Lilla Edets kommun 
Stenungsunds kommun 



                                                                                             
      

     Stockholm 11 feb 2022 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 
Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 
upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 30 juni 2022. 

Över 100 kommuner stödde verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni på 
startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, ni 
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
deltagare från Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs i en 
kommun. Inbjudan kommer under hösten. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Regioner på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 

http://www.grannsamverkan.se/
http://www.grannsamverkan.se/
mailto:lina@ssf.nu


                                                                                             
 

Stöd till Grannsamverkan år 2022–2023 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2022.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2022–2023. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referens 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 

SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

E-post: lina@ssf.nu 

mailto:lina@ssf.nu


Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
 

 



     

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 

 

 

 



     

Diagram över resultaten 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-02-11 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande  

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

 

 Claes Olsson Suppleant  

 Torbjörn Spaak 

 

Suppleant  

    

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Pia Rohdin 

Tillförordnad VD 

Projektchef, §12 

 

    

    

    

Delges Ingela Lovehammer 

Håkan Hermansson 

Suppleant 

Suppleant 

 

 Krister Persson Suppleant 

 

 

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Bo Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 22 februari 2022.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
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§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Årsredovisning 2021 

Andreas Bergstrand delade ut ett första utkast av Årsredovisningen. Det 

föredrogs av Andreas Bergstrand, noter till Årsredovisningen levereras V8. 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen 

- boka ny mötestid för genomgång av Årsredovisningen i sin helhet 

 

§6. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 

Arbetsordning och instruktion har varit utskickad innan mötet och föredrogs av  

Jan Rudén. Ett antal justeringar skall ske samt lägga till A 2.3.6 som helt ramlat 

bort.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Ändringar och justeringar skall göras och fastslås på nästkommande möte.  

 

§7. Styrkort 2022 

Styrkort har varit utskickat innan mötet och föredrogs av Andreas Bergstrand.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- att fastställa styrkortet 

-  

§8. Personalrepresentant i Styrelsen 

Vision har lyft frågan om personalrepresentant i Styrelsen. Lennart Skoglund 

som ordinarie och Mikael Nocera som suppleant. 

   

Styrelsen beslutade att: 

 

- att notera informationen 

 

§9. VD-rapport 

VD-rapporten har bifogats kallelsen. Andreas Bergstrand jämte Ordförande Jan 

Rudén föredrog VD-rapporten.  

 

Styrelsen beslutade att: 
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- anteckna informationen till protokollet     

 

§10. Info marknad/uthyrning 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 

Andreas informerade om hur man går vidare med Nöjd Kund Index, Telefoni, 

Odlarföreningen, båtplatser, intresseanmälan/kötid. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- till nästa möte uppdra åt VD att ta fram förslag till en angelägenhets- 

grad i kösystemet 

- notera informationen och lägga den till protokollet 

 

 

§11. Info Förvaltning 

Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

 

§12. Info Projekt 

Thomas Dahl redovisade projekten Solgårdsterrassen, Ödsmål, Hasselhöjden, 

Bergstoppen, Nytorpshöjds FS, Kristinedals grusplan samt utökande av antal 

parkeringsplatser. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

  

 

§13 Solgårdsterrassen AB, fusion 

Bolaget upplöst genom fusion 2022.01.28 

  

Styrelsen beslutade att: 

     

- att anteckna informationen till protokollet 

 

§14 Övriga frågor 

VD-rekryteringen i slutskedet, klart V9.  

 

Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

§15 Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Pia Rohdin 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Bo Karlsson 
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 Anteckningar 
 Ägardialog 
                   2022-01-13 

  
 
 
Anteckningar från ägardialog med Stenungsundshem AB 
 
Sammanträdesdatum: 2022-01-13 
Tid: 13:00-13:50 
Plats: Teams 
 
Representanter från Stenungsunds kommun 
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet 
Wouter Fortgens (M), vice ordförande allmänna utskottet 
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet 
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet 
Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande kommunstyrelsen 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen 
 
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Sophie Nygren, kommunsekreterare  
 
Representanter från bolaget 
Jan Rudén (S), ordförande 
Helena Nävergårdh (M), vice ordförande 
Andreas Bergstrand, tf VD 
 
 
 
 
 
  



 

 Anteckningar 
 Ägardialog 
                   2022-01-13 

  
Dagordning 
 
1 Välkomna 

Olof Lundberg (S) hälsar välkommen.  
 

 

2 Budget 2022 
Andreas Bergstrand går igenom bolagets budget för 2022. 
 

 

3 Aktuell information från Stenungsundshem 
Jan Rudén och Andreas Bergstrand informerar: 
 

- Rekrytering av ny VD påbörjad 
- Ny ekonomichef kommer att anställas när VD är anställd 
- Bokslut/årsredovisning 
- Vita Hasselbacken  
- Avfallshantering 

 
Ägaren önskar få mer informationen om bolagets kö. 
 

 

4 Aktuell information från Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun hade ingen aktuell information att rapportera. 

 

 

5 Mötets avslutande 
 

 

 
 
 
 



   

 

 

Protokoll 2022-02-16  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 16 

februari 2022, kl 14:10-15:30 

Plats: Uppkopplad genom Teams 

 
Närvarande ordinarie ledamöter 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
 Lennart Svensson  L 
 Kjell Stahre ST 
 Jesper Lundblad  C 
 Mats Gjertz  M 

Närvarande ersättare 
 Sanida Okanovic  S 
 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Anna-Karin Vernberg S 

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Kjell Stahre som justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Föregående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 4. VD har ordet 

Arbetsmiljö & Hälsa 
Tillbud & Arbetsskada 

Antal tillbud: 0 st. Antal olycksfall: 0 st. 

Sjuktal tom 2022-01-31 

Andel sjukfrånvaro: 9,29 %. Frånvarotimmar: 104 timmar. 

Producerad energi tom januari 
Abonnerad effekt                43 771 kW                      
Antal anläggningar              1 414 st 
Producerad energi              13 215 MWh 
Restvärme                            91,6 % 

Tärngatan - A-Hus 
A-hus bygger 7 villor på Tärngatan i Strandnorum.  2 anslutningar är klara och resterande 
anslutningar pågår under 2022 i takt med att i att inflyttning sker.  

Solgårdsterassen-Peab 
Peab bygger 7 hus på Solgårdsterassen varav 5 st är klara och inflyttade. Byggnation av de två 
resterande husen pågår och anslutning sker efter sommaren.  
  

Vd informerar 
• Anslutning av 3 st förtätningsvillor sker i april. 

• Munkeröd 1:12- 13 ha kvartersmark som ska bebyggas för industri, kontor och lager.  

• Kärr- Nytt projekt, där det planeras 18 st småverksamhetslokaler 

• Munkeröd- Offertstadie för lastbilstvätt och butikslokal. Förlängning av stamledning, 
bygga serviceledning upp till fastighet. Samarbete med VA. 

• Rekrytering- Ny projektledare börjar hos oss den 1 april. 

Stenungsundshem-Hasselhöjden, 
Området Hasselhöjden ligger runtomkring den plats där Norumsborgs ishall har stått. Där 
planeras att byggas hyresrätter, bostadsrätter och ett ålderdomshem emellan husen. 
Stenungsundshem har idag ett gammalt internt kulvertsystem som levererar värme till husen. 
När byggnationen tar fart kommer kulvertsystemet att ligga i vägen och behöva göras om. 
Stenungsunds energi har lämnat ett förslag på egen primäranslutning till varje huskropp till 
Stenungsundshem. 

Solcellspark 
Vd informerar om att vi fått i uppdrag från vår ägare att utreda möjligheten att bygga 
solcellsparker i vår kommun. Två st arbetsgrupper med kommunen har startat. Intresset är 
stort och de har börjat med att titta på möjliga markområden i kommunen. 

Jämförelsesiffror 
Vd jämför och redogör utveckling över tid. 

• Pris i riket- Vi har haft samma taxa sen 2010 och har det tredje lägsta i landet. 

• Kunder- har ökat med ca 120 st anläggningar sen 2015  

• Omsättning- har ökat  

• Soliditet- har ökat  

• Energipriset - har ökat kraftigt på grund av rådande omständigheter i världen. 
Restvärmepriset har inte ökat tack vare våra långsiktiga avtal med industrierna. 
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§ 5. Genomgång Årsredovisning 2021, godkännande och undertecknande av 

förvaltningsberättelsen 

Beslut 

Styrelseordförande och VD redogjorde för Årsredovisningen 2021 som visar ett positivt resultat om 5 602 
tkr före bokslutsdispositioner. 

Trots pandemi har vi haft ett bra år med rekordförsäljning på värme, detta tack vare fler kunder och ett 
vädermässigt kallare år. Vi har haft ökade kostnader på naturgas, nät och el på grund av att industrierna 
inte kunnat leverera och vi varit tvungna att köpa energi trots kraftigt ökade priser. 

Årets investeringar uppgår till 4 760 tkr och består av utbyggnad av kulvertnätet, anslutning av 20 nya 
fastigheter och utbyggnad av värmeverket i Stora Höga. Vi klarar av egna investeringar utan ytterligare lån 
och har amorterat 5 mkr.  

Styrelsen beslutade att godkänna och underteckna förvaltningsberättelsen i Årsredovisning 2021, vilket 
görs digitalt. 

§ 6. Ekonomi  

Resultatuppföljning tom januari redovisades.  Vi sålde lite lägre energi i januari på grund av varmare väder 
och vi har fått att köpa Primavärme från Borealis till ett högre pris.  Vi redovisar ändå ett positivt resultat 
om ca 500 tkr. 

§ 7. Stora Höga  

Vd informerar om ledningen till Stora Höga. Konsultfirman WSP har gjort en utredning och kommit fram 
till att 17 st fastigheter berörs av geotekniska undersökningar, varav sju fastigheter är kommunalt ägda. 

Det är en komplicerad grund och vi  kommer att få göra 45 borrhål varav 35 ligger på fastigheter där 
medgivandeavtal finns. 13 av borrhålen ligger på kommunägda fastigheter. Provborrningen påbörjas nästa 
vecka. 

§ 8.Övrigt  

Styrelseordförande informerade om  

1. Intern kontroll uppföljning 2021 har redovisats för och godkänts av presidiet.  
2. Bolagstämman den 28 januari- Beslut om Budget 2022 
3. Slutrevisionen- Revisorerna har granskat företaget och är nöjda med hur det sköts. 
4. Ägardialog den 2 mars- Stora Höga- solcellsparker och bokslut kommer att diskuteras. 
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§ 9. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 
 

  

Kjell Stahre   
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha 
nära kontakt och ge bra service till nöjda 
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.  

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det 
alltid minst en tekniker som ser till att 
fjärrvärmen produceras och levereras till våra 
kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
lämnas.  

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-

delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme 
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra 
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta 
för alla. Tänk att få vara en del av det… 

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för ett 
hållbart samhälle nu och i framtiden!  

Hemsida & Mina sidor 
För lättillgänglighetens skull finns vår hemsida 
fylld med information om fjärrvärme, om oss 
och om allt vi erbjuder, från leverans av 
fjärrvärme till möjligheten att koppla 
in poolvärme samt tips och råd om 
villacentraler. Läs om nyheter som rör 
vår verksamhet lokalt och fjärrvärme 
globalt eller fyll i ett kontaktformulär 
för att ge feedback eller komma med 
förslag till vår verksamhet eller som ett 
första steg till att ansluta till vår fjärrvärme. 

Sedan  Mina sidor lanserades kan kunderna se 
det mesta som rör deras fjärrvärme – när de vill. 

Allt från avtal, fakturor och protokoll från 
servicebesök till kunduppgifter och 
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För 
den intresserade går det att ta ut listor 
och jämföra förbrukning under specifika 
tidsintervall. Den här typen av 
information och öppenhet är något som 

uppskattas av kunderna, allt från mindre 
villakunder till större fastighetsbolag. 

Lokalt & socialt engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar 
lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda 
insatser inom betydelsefulla områden.  

Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för 
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett 
brett spektrum av organisationer som skapar 

mervärden. Organisationer som arbetar för 
gemenskap och mångfald och höjer våra 
medborgares hälsa och trygghet finns med 
bland våra samarbetspartners. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något och tillsammans 
bygger vi en starkare och hållbarare värld. 

  

Hemsida  
för hög 

tillgänglighet 
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VD har ordet 

Stenungsunds Energi fortsätter att bidra till det 
hållbara samhället i Stenungsund och vi 
summerar året som ett rekordår när det gäller 
såld energi. Vi har även ett gott ekonomiskt 
resultat som ligger i nivå med budget. 

Covid-19 pandemin har fortsatt att påverka oss 
alla ytterligare ett år. Vi har fått vänja oss vid 
nya rutiner och förhållningssätt som har 
arbetats fram för att säkerställa hälsa och 
säkerhet för både medarbetare, entreprenörer 
och kunder. Pandemins påverkan på 
verksamheten har varit lindrig, med låga sjuktal 
bland personalen, god tillgång till energi och 
inga kreditförluster som kan kopplas till detta. 

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som 
kräver en väl fungerande infrastruktur. Det 
byggs som aldrig förr och under de senaste åren 
har vi anslutit ett stort antal bostäder, både 
flerfamiljshus och villor, till vårt nät. Vi har även 
anslutit nya och befintliga lokaler och 
industrifastigheter.  Detta ger nu resultat i vår 
produktion och försäljning 
av energi och året som 
gick blev därför ett 
rekordår med en 
produktion på över 
100 GWh. Andelen 
restvärme i vår 
produktion har minskat 
något de senaste åren men 
ligger fortfarande på en hög nivå. Totalt har 20 
nya anläggningar anslutits under 2021 och den 
abonnerade effekten ökade med 2 % vilket vi är 
mycket glada och stolta över. 

Vi är inne på det trettonde året med samma 
låga pris till våra kunder. Detta har varit möjligt 
genom att ha god ekonomisk planering med 
strategiska investeringar och kontinuerlig 
expansion med nya kunder, men framför allt 
genom en effektiv organisation.   

Det vi nu alla upplever är kraftigt ökande priser 
på energi i alla former runt om i värden, men 
tack vare våra långsiktiga avtal har 
verksamheten ännu inte drabbats allvarligt. I 
samband med stora omställningar till ett 
hållbarare samhälle skall vi förvänta oss att 

energipriserna kommer att öka och ligga på 
högre nivåer lång tid framöver.   

För att möta framtiden med kunders nya behov, 
klimatförändringar och högre världsmarknads-
priser på energi med mera kommer vi behöva 
se över vår prissättning mot kund.  Vi har också 
att hantera det investeringsstöd som 
regeringen betalar ut till nybyggnation av 
hyresrätter och som oftast innebär att 
fastighetsägarna väljer annan uppvärmning än 
fjärrvärme.  Sedan en tid tillbaka arbetar vi med 
att ta fram en ny konkurrenskraftig prismodell 
mot kund med kostnadsriktig prissättning vilken 
även uppmuntrar kunden till rätta besparingar.    

Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det 
gäller att utreda möjligheten till en 
överföringsledning mellan Stenungsund och 
Stora Höga. 

Vi har fått i uppdrag av våra ägare att utreda 
möjligheten att bygga solcellsparker i vår 
kommun. Ett spännande uppdrag som kan 
innebära ett nytt verksamhetsområde för oss. 

Tack till alla som bidrar. Ett stort tack till 
medarbetare och styrelseledamöter som aktivt 
bidrar till en hållbar utveckling av vårt samhälle 
och en positiv utveckling för Stenungsunds 
Energi. Tillsammans med alla leverantörer och 
samarbetspartner gör ni ett fantastiskt jobb 
som resulterat i ytterligare ett framgångsrikt år!  

 

/Erland Astorsson, VD 

 

 

Ett rekordår 

med produktion 

över 100 GWh. 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2021 bestod 91,4 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av biogas 
från naturgasnät och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
105 GWh.  

Det bränsle som i första hand används 
vid behov av eldning i varmvatten-
pannorna är biogas från naturgasnät. 
Förbränningen av gas och olja ger 
utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid. 
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global 
uppvärmning och orsakar försurning och 
övergödning av mark och vatten. Utsläppen 
bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och 
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga 
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2021 2020 2019 2018 

Andel restvärme % 91,4 94,6 95,0 94,3 

Pannornas verkningsgrad % 88 84 92 91 

Tilldelning av utsläppsrätter 111 243 307 0 

Utsläpp C0₂ ton 1 035 202 630 933 

Utsläpp NOx kg 933 179 551 818 

Utsläpp SO₂ kg 6,9 1,2 3,9 0,5 

Utsläpp NMVOC kg 18,8 3,6 11,2 16,4 

Partiklar kg 2,7 0,50 1,55 0,04 

Mät- och kulvertförluster % 17,4 18,1 18,1 17,5 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 

• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 
verksamheten berörs av. 

 

4 
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Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för 
ständiga förbättringar med hjälp av vårt 
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt det 
nationella miljöledningssystemet Miljödiplom – 
Svensk Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att 
vi lever upp till kraven och arbetar långsiktigt 
och metodiskt med miljöfrågor både vad gäller 
dokumentation och praktiskt miljöarbete.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen. 

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet 
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att 
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap 
och en vilja att förändra, allt från stora till små 
handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

Hälsa & Säkerhet 

Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

Regelbundet utförs riskbedömningar och 
skyddsronder inom verksamheten och de ger 
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön, 
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar 
åtgärdas omgående eller förs in i handlings-
planen. Personalen genomför regelbundet 
utbildningar för att leva upp till lagkrav och 
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan bland personalen. Vår friskvård på 
arbetstid och våra hälsoutmaningar stärker 
personalens välmående och gemenskap. Vårt 
hälsofrämjande arbete medför låg sjukfrånvaro 
och hög kvalitet i arbetet. Sjukfrånvaron för året 
var 2,0 (1,0) %.  
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion
Under 2021 har det producerats 103,5 (89,1) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 91,4 (94,6) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 51,7 (47,3) 

Restvärme från Borealis 42,9 (37,1) 

Prima värme från Borealis 4,7 (4,0) 

Naturgas i egna pannor 4,8 (0,8) 

De senaste årens nyanslutningar har börjat ge 
resultat i efterfrågan på värme och trots att 
årsmedeltemperaturen i det närmaste kan 
betraktas som ett normalår ökade den totala 
produktionen och överskred budget med 8 %.  

Debiterad energi blev 85,5 (73,0) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät- och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 17,4 (18,1) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 
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Restvärme Biogas/Prima

Energistatistik (MWh) 2021 2020 2019 2018 
Pannproducerad 4 246 812 2 794 4 100 
Restvärme Perstorp 51 676 47 253 46 740 37 674 
Restvärme Borealis 42 862 37 059 40 712 50 620 
Prima värme Borealis 4 695 4 013 1 803 1 245 

Producerad energi 103 479 89 137 92 049 93 639 
Verkningsgrad restvärme 91,36 % 94,59 % 95,01 % 94,29 % 
Debiterad energi 85 504 72 959 75 361 77 270 
Mät- & Kulvertförluster 17,37 % 18,15 % 18,13 % 17,48 % 

      

Kunder 2021 2020 2019 2018 
Antal anläggningar 1 414 1 395 1 360 1 333 
Abonnerad effekt (kW) 43 603 42 821 40 194 39 868 
Nya anläggningar 20 35 27 14 
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Teknik 
Anslutning av de nya flerfamiljshusen på 
Solgårdsterassen och Bergsvägen har fortsatt 
under året. Nya ledningar har byggts och ca 100 
meter befintlig ledning har flyttats för att ge 
plats för ytterligare hus. Fyra flerfamiljshus 
kopplades till vårt nät i dessa projekt och 
samtidigt har det förberetts för ytterligare två 
kommande anslutningar. 

Projektet med de nya villorna på Solbacken och 
Hövändarvägen norr om Strandnorum är i stort 
sett klart och 39 av de 41 husen är nu byggda 
och värms upp av oss.  

Totalt anslöts 20 nya anläggningar till vårt nät 
under året, fördelat på villor och flerfamiljshus. 

Fiberutbyggnaden har också fortsatt och 
ytterligare kommunala verksamhetslokaler har 
anslutits.  

 

Under sommaren utfördes flera planerade 
underhållsarbete på våra anläggningar.  På 
fjärrvärmeledningen utmed Doterödsvägen 
byttes markventiler och värmeverket på 
Hantverkaregatan uppgraderades med nya 
brandlarm och ventilationssystem.  

I Stora Höga har värmeverket byggts ut och en 
ny pelletspanna installerats och anslutning av 
nya skolbyggnaden har gjorts.  

Arbetet med teknisk service hos kund har på 
grund av pandemin periodvis pausats. Cirka 450 
servicebesök utfördes av våra tekniker, de flesta 
i villor. Utöver detta valde ett tiotal villaägare 
oss som leverantör när deras fjärrvärme-
centraler var dags att byta ut. 

 

Utveckling 2022
Ledningsdragning och anslutningar av de nya 
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter 
under året. Ytterligare fastigheter att ansluta är 
nya villor på Tärngatan, nya skolor på Hallerna 
och fortsatt utbyggnad på Munkeröd. 

Inom planerat underhåll fortsätter arbetet med 
utbyte av äldre markventiler och två 
produktionsvärmeväxlare på Perstorp Oxo skall 
renoveras under våren.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av 
fjärrvärmecentraler.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta.  

Projektering av överföringsledning till Stora 

Höga pågår och förväntas under året resultera i 

komplett beslutsunderlag för en eventuell 

kommande investering.  

Organisationen förstärks genom rekrytering av 

en projektledare.  

Comfact Signature Referensnummer: 1298341



Stenungsunds Energi & Miljö AB Orgnr. 556601–1895 

8 
 

Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2021, vilket är 
bolagets tjugoförsta räkenskapsår. Uppgifter 
inom parentes avser verksamhetsåret 2020. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 48 564 953  57 258 332 44 820 839 46 096 302 43 912 865 
Res. efter finansiella poster 4 963 870 17 615 780 5 328 074 4 945 631 6 814 671 
Res. i % av nettoomsättningen 10,03 30,77 11,89 10,72 15,52 
Balansomslutning 159 348 924 153 551 219 153 167 246 153 216 428 144 111 712 
Soliditet (%) 44,29  42,96 34 ,03 31,05 30,34 
Avkastning på eget kapital (%) 7,03 26,70 10,22 10,83 15,58 
Avkastning på totalt kapital (%) 3,52 12,09 4,24 4,16 5,72 
Kassalikviditet (%) 128,18 135,91 62,78 71,34 66,67 
Justerat eget kapital 70 568 202  65 965 053  52 124 641 47 577 423 43 726 456 

*Definitioner av nyckeltal, se not 7. 

 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar 
Hadartz och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 4 760 tkr  
(9 658) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av nya fastigheter. 
• Utbyggnad värmeverk Stora Höga  

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2021 om 
44,29 (42,96) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 4 955 (17 600) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
48 565 (57 258) tkr. Kostnaden för råvaror är 21 
487 (15 694) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition  
Medel att disponera:   
Balanserat resultat 23 960  
 23 960  

Förslag till disposition: 23 960 
 

Balanseras i ny räkning 23 960  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

 
 

      

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Covid -19 har haft lindrig påverkan på 

verksamheten med obetydlig påverkan på 
resultatet. 

• Utbyggt värmeverk i Stora Höga med ny 
pelletspanna.  

• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra 
lägsta priset i Västra Götaland och behöll 
platsen med det tredje lägsta priset för 
fjärrvärme i Sverige. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett under 
året.  
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Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2021 2020 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning  48 564 953 57 258 332 

Övriga intäkter  2 865 751 1 985 668 

Summa rörelseintäkter   51 430 704 59 244 000 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -21 487 217 -15 694 373 

Övriga externa kostnader  -11 312 932 -11 404 532 

Personalkostnader 2,3 -6 564 465 -6 640 859 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -6 464 212 -6 959 386 

Summa rörelsekostnader   -45 828 827 -40 699 150 

     
Rörelseresultat   5 601 878 18 544 850 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  13 278 15 818 

Räntekostnader  -286 -189 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -651 000 -944 700 

Summa finansiella poster   -638 008 -929 071 

        

Resultat efter finansiella poster   4 963 870 17 615 780 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -4 954 760 -17 608 667 

Summa bokslutsdispositioner   -4 954 760 -17 608 667 

      
Resultat före skatt   9 110 7 114 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -9 110 -7 114 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 4 5 016 140 5 433 376 

Maskiner och tekniska anläggningar 5 135 427 844 136 488 855 

Inventarier 6 491 103 716 999 

Summa materiella anläggningstillgångar  140 935 087 142 639 230 

    

Summa anläggningstillgångar  140 935 087 142 639 230 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  1 068 825 641 013 

Summa varulager  1 068 825 641 013 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 562 035 5 081 960 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  9 306 686 4 278 971 

Övriga fordringar  1 251 764 470 590 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 224 528 439 455 

Summa kortfristiga fodringar  17 345 012 10 270 976 

    
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

    

Summa omsättningstillgångar  18 413 837 10 911 989 

    

Summa tillgångar  159 348 924 153 551 219 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5 000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  88 588 467 83 633 707 

Summa obeskattade reserver  88 588 467 83 633 707 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  57 000 000 62 000 000 

Summa långfristiga skulder  57 000 000 62 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 818 819 4 431 359 

Övriga skulder  955 382 882 977 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 757 296 2 374 216 

Summa kortfristiga skulder  13 531 497 7 688 552 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  159 348 924 153 551 219 
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    Kassaflödesanalys 

 
    

Belopp i Kronor  2021 2020 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat         5 601 878 18 544 850 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 464 212 6 959 386 

Erhållen ränta mm  13 278 15 818 

Erlagd ränta   -651 286 -944 889 

Betald inkomstskatt  -9 110 -7 114 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  11 418 972 24 568 051 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -427 812 39 193 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -239 831 -465 330 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  -1 493 841 520 905 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  1 387 460  -1 880 838 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  4 383 080 -10 352 239 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 028 028 12 429 741 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 5 -4 746 964 -9 250 157 

Förvärv av inventarier 6 -13 105 -408 823 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar    

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 760 069                -9 658 980                

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -5 000 000 -5 000 000 

    
Förändring av likvida medel  5 267 959 -2 229 239 

Likvida medel vid årets början  1 537 213 3 766 452 

    
Likvida medel vid årets slut (koncernkonto hos 
Stenungsunds kommun)  6 805 172 1 537 213 
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 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper   

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Inventarier 5 år  Fiberkanalisation 20 år  

 Byggnader och mark 25 år  Naturgas 10 år  

 Bygge Perstorp 10 år  Reservkraftaggregat 20 år  

 Borealis utrustning 10 år  Panna 15 MW 20 år  

 Teknik utrustning 10 år  Kulvertnät 50 år  

 Styrsystem 10 år  Borealis PE3 15 år  

 Ställverk 15 år     

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2021 2020 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 7 8 

 varav kvinnor 2 3 

 varav män 5 5 
 
Not 3 Personal 2021 2020 

 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid   
 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 2,03 % 0,95 % 
    

 Sjukfrånvaro för kvinnor 2,30 % 0,80 % 

 Sjukfrånvaro för män 1,92 % 1,04 % 
    

 Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,00 % 10,11% 

 Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 1,92 % 0,99 % 

 Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 2,17 % 0,10 % 

    

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   
    

 Löner och ersättningar                                       4 678 315 4 805 299 

 Pensionskostnader 426 435 524 043 

 Sociala kostnader 1 459 716 1 311 517 

 Summa 6 564 465 6 640 859 
    

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -5 007 430 -4 590 200 

 Årets avskrivningar -417 236 -417 230 

 Summa avskrivningar -5 424 666 -5 007 430 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 5 016 140 5 433 376 
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Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden 231 162 346 221 912 189 

 Inköp 4 746 964 9 250 157 

 Summa anskaffningsvärde 235 909 310 231 162 346 

    

 Ingående avskrivningar -94 673 491 -88 367 529 

 Årets avskrivningar -5 807 976 -6 305 962 

 Summa avskrivningar -100 481 467 -94 673 491 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 135 427 844 136 488 855 

Not 6 Inventarier 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde  2 474 960 2 066 136 

 Inköp 13 105 408 823 

 Summa anskaffningsvärde 2 488 064 2 474 960 

    

 Ingående avskrivningar -1 757 961 -1 521 767 

 Årets avskrivningar -239 000 -236 194 

 Summa avskrivningar -1 996 961 -1 757 961 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 491 103 716 999 

    

Övriga noter 
Not 7 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stenungsund 2022-02-16 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Hans Gillenius  
Pia Andell 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2021. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen innefattar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 

 

 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Göteborg den 22/2 2022 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom  

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Uttalande  
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

Stenungsund den 22/2 2022 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha 
nära kontakt och ge bra service till nöjda 
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.  

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det 
alltid minst en tekniker som ser till att 
fjärrvärmen produceras och levereras till våra 
kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
lämnas.  

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-

delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme 
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra 
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta 
för alla. Tänk att få vara en del av det… 

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för ett 
hållbart samhälle nu och i framtiden!  

Hemsida & Mina sidor 
För lättillgänglighetens skull finns vår hemsida 
fylld med information om fjärrvärme, om oss 
och om allt vi erbjuder, från leverans av 
fjärrvärme till möjligheten att koppla 
in poolvärme samt tips och råd om 
villacentraler. Läs om nyheter som rör 
vår verksamhet lokalt och fjärrvärme 
globalt eller fyll i ett kontaktformulär 
för att ge feedback eller komma med 
förslag till vår verksamhet eller som ett 
första steg till att ansluta till vår fjärrvärme. 

Sedan  Mina sidor lanserades kan kunderna se 
det mesta som rör deras fjärrvärme – när de vill. 

Allt från avtal, fakturor och protokoll från 
servicebesök till kunduppgifter och 
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För 
den intresserade går det att ta ut listor 
och jämföra förbrukning under specifika 
tidsintervall. Den här typen av 
information och öppenhet är något som 

uppskattas av kunderna, allt från mindre 
villakunder till större fastighetsbolag. 

Lokalt & socialt engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar 
lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda 
insatser inom betydelsefulla områden.  

Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för 
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett 
brett spektrum av organisationer som skapar 

mervärden. Organisationer som arbetar för 
gemenskap och mångfald och höjer våra 
medborgares hälsa och trygghet finns med 
bland våra samarbetspartners. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något och tillsammans 
bygger vi en starkare och hållbarare värld. 

  

Hemsida  
för hög 

tillgänglighet 
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VD har ordet 

Stenungsunds Energi fortsätter att bidra till det 
hållbara samhället i Stenungsund och vi 
summerar året som ett rekordår när det gäller 
såld energi. Vi har även ett gott ekonomiskt 
resultat som ligger i nivå med budget. 

Covid-19 pandemin har fortsatt att påverka oss 
alla ytterligare ett år. Vi har fått vänja oss vid 
nya rutiner och förhållningssätt som har 
arbetats fram för att säkerställa hälsa och 
säkerhet för både medarbetare, entreprenörer 
och kunder. Pandemins påverkan på 
verksamheten har varit lindrig, med låga sjuktal 
bland personalen, god tillgång till energi och 
inga kreditförluster som kan kopplas till detta. 

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som 
kräver en väl fungerande infrastruktur. Det 
byggs som aldrig förr och under de senaste åren 
har vi anslutit ett stort antal bostäder, både 
flerfamiljshus och villor, till vårt nät. Vi har även 
anslutit nya och befintliga lokaler och 
industrifastigheter.  Detta ger nu resultat i vår 
produktion och försäljning 
av energi och året som 
gick blev därför ett 
rekordår med en 
produktion på över 
100 GWh. Andelen 
restvärme i vår 
produktion har minskat 
något de senaste åren men 
ligger fortfarande på en hög nivå. Totalt har 20 
nya anläggningar anslutits under 2021 och den 
abonnerade effekten ökade med 2 % vilket vi är 
mycket glada och stolta över. 

Vi är inne på det trettonde året med samma 
låga pris till våra kunder. Detta har varit möjligt 
genom att ha god ekonomisk planering med 
strategiska investeringar och kontinuerlig 
expansion med nya kunder, men framför allt 
genom en effektiv organisation.   

Det vi nu alla upplever är kraftigt ökande priser 
på energi i alla former runt om i värden, men 
tack vare våra långsiktiga avtal har 
verksamheten ännu inte drabbats allvarligt. I 
samband med stora omställningar till ett 
hållbarare samhälle skall vi förvänta oss att 

energipriserna kommer att öka och ligga på 
högre nivåer lång tid framöver.   

För att möta framtiden med kunders nya behov, 
klimatförändringar och högre världsmarknads-
priser på energi med mera kommer vi behöva 
se över vår prissättning mot kund.  Vi har också 
att hantera det investeringsstöd som 
regeringen betalar ut till nybyggnation av 
hyresrätter och som oftast innebär att 
fastighetsägarna väljer annan uppvärmning än 
fjärrvärme.  Sedan en tid tillbaka arbetar vi med 
att ta fram en ny konkurrenskraftig prismodell 
mot kund med kostnadsriktig prissättning vilken 
även uppmuntrar kunden till rätta besparingar.    

Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det 
gäller att utreda möjligheten till en 
överföringsledning mellan Stenungsund och 
Stora Höga. 

Vi har fått i uppdrag av våra ägare att utreda 
möjligheten att bygga solcellsparker i vår 
kommun. Ett spännande uppdrag som kan 
innebära ett nytt verksamhetsområde för oss. 

Tack till alla som bidrar. Ett stort tack till 
medarbetare och styrelseledamöter som aktivt 
bidrar till en hållbar utveckling av vårt samhälle 
och en positiv utveckling för Stenungsunds 
Energi. Tillsammans med alla leverantörer och 
samarbetspartner gör ni ett fantastiskt jobb 
som resulterat i ytterligare ett framgångsrikt år!  

 

/Erland Astorsson, VD 

 

 

Ett rekordår 

med produktion 

över 100 GWh. 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2021 bestod 91,4 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av biogas 
från naturgasnät och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
105 GWh.  

Det bränsle som i första hand används 
vid behov av eldning i varmvatten-
pannorna är biogas från naturgasnät. 
Förbränningen av gas och olja ger 
utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid. 
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global 
uppvärmning och orsakar försurning och 
övergödning av mark och vatten. Utsläppen 
bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och 
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga 
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2021 2020 2019 2018 

Andel restvärme % 91,4 94,6 95,0 94,3 

Pannornas verkningsgrad % 88 84 92 91 

Tilldelning av utsläppsrätter 111 243 307 0 

Utsläpp C0₂ ton 1 035 202 630 933 

Utsläpp NOx kg 933 179 551 818 

Utsläpp SO₂ kg 6,9 1,2 3,9 0,5 

Utsläpp NMVOC kg 18,8 3,6 11,2 16,4 

Partiklar kg 2,7 0,50 1,55 0,04 

Mät- och kulvertförluster % 17,4 18,1 18,1 17,5 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 

• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 
verksamheten berörs av. 

 

4 
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Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för 
ständiga förbättringar med hjälp av vårt 
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt det 
nationella miljöledningssystemet Miljödiplom – 
Svensk Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att 
vi lever upp till kraven och arbetar långsiktigt 
och metodiskt med miljöfrågor både vad gäller 
dokumentation och praktiskt miljöarbete.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen. 

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet 
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att 
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap 
och en vilja att förändra, allt från stora till små 
handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

Hälsa & Säkerhet 

Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

Regelbundet utförs riskbedömningar och 
skyddsronder inom verksamheten och de ger 
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön, 
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar 
åtgärdas omgående eller förs in i handlings-
planen. Personalen genomför regelbundet 
utbildningar för att leva upp till lagkrav och 
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan bland personalen. Vår friskvård på 
arbetstid och våra hälsoutmaningar stärker 
personalens välmående och gemenskap. Vårt 
hälsofrämjande arbete medför låg sjukfrånvaro 
och hög kvalitet i arbetet. Sjukfrånvaron för året 
var 2,0 (1,0) %.  
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion
Under 2021 har det producerats 103,5 (89,1) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 91,4 (94,6) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 51,7 (47,3) 

Restvärme från Borealis 42,9 (37,1) 

Prima värme från Borealis 4,7 (4,0) 

Naturgas i egna pannor 4,8 (0,8) 

De senaste årens nyanslutningar har börjat ge 
resultat i efterfrågan på värme och trots att 
årsmedeltemperaturen i det närmaste kan 
betraktas som ett normalår ökade den totala 
produktionen och överskred budget med 8 %.  

Debiterad energi blev 85,5 (73,0) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät- och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 17,4 (18,1) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 
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Restvärme Biogas/Prima

Energistatistik (MWh) 2021 2020 2019 2018 
Pannproducerad 4 246 812 2 794 4 100 
Restvärme Perstorp 51 676 47 253 46 740 37 674 
Restvärme Borealis 42 862 37 059 40 712 50 620 
Prima värme Borealis 4 695 4 013 1 803 1 245 

Producerad energi 103 479 89 137 92 049 93 639 
Verkningsgrad restvärme 91,36 % 94,59 % 95,01 % 94,29 % 
Debiterad energi 85 504 72 959 75 361 77 270 
Mät- & Kulvertförluster 17,37 % 18,15 % 18,13 % 17,48 % 

      

Kunder 2021 2020 2019 2018 
Antal anläggningar 1 414 1 395 1 360 1 333 
Abonnerad effekt (kW) 43 603 42 821 40 194 39 868 
Nya anläggningar 20 35 27 14 
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Teknik 
Anslutning av de nya flerfamiljshusen på 
Solgårdsterassen och Bergsvägen har fortsatt 
under året. Nya ledningar har byggts och ca 100 
meter befintlig ledning har flyttats för att ge 
plats för ytterligare hus. Fyra flerfamiljshus 
kopplades till vårt nät i dessa projekt och 
samtidigt har det förberetts för ytterligare två 
kommande anslutningar. 

Projektet med de nya villorna på Solbacken och 
Hövändarvägen norr om Strandnorum är i stort 
sett klart och 39 av de 41 husen är nu byggda 
och värms upp av oss.  

Totalt anslöts 20 nya anläggningar till vårt nät 
under året, fördelat på villor och flerfamiljshus. 

Fiberutbyggnaden har också fortsatt och 
ytterligare kommunala verksamhetslokaler har 
anslutits.  

 

Under sommaren utfördes flera planerade 
underhållsarbete på våra anläggningar.  På 
fjärrvärmeledningen utmed Doterödsvägen 
byttes markventiler och värmeverket på 
Hantverkaregatan uppgraderades med nya 
brandlarm och ventilationssystem.  

I Stora Höga har värmeverket byggts ut och en 
ny pelletspanna installerats och anslutning av 
nya skolbyggnaden har gjorts.  

Arbetet med teknisk service hos kund har på 
grund av pandemin periodvis pausats. Cirka 450 
servicebesök utfördes av våra tekniker, de flesta 
i villor. Utöver detta valde ett tiotal villaägare 
oss som leverantör när deras fjärrvärme-
centraler var dags att byta ut. 

 

Utveckling 2022
Ledningsdragning och anslutningar av de nya 
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter 
under året. Ytterligare fastigheter att ansluta är 
nya villor på Tärngatan, nya skolor på Hallerna 
och fortsatt utbyggnad på Munkeröd. 

Inom planerat underhåll fortsätter arbetet med 
utbyte av äldre markventiler och två 
produktionsvärmeväxlare på Perstorp Oxo skall 
renoveras under våren.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av 
fjärrvärmecentraler.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta.  

Projektering av överföringsledning till Stora 

Höga pågår och förväntas under året resultera i 

komplett beslutsunderlag för en eventuell 

kommande investering.  

Organisationen förstärks genom rekrytering av 

en projektledare.  
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2021, vilket är 
bolagets tjugoförsta räkenskapsår. Uppgifter 
inom parentes avser verksamhetsåret 2020. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 48 564 953  57 258 332 44 820 839 46 096 302 43 912 865 
Res. efter finansiella poster 4 963 870 17 615 780 5 328 074 4 945 631 6 814 671 
Res. i % av nettoomsättningen 10,03 30,77 11,89 10,72 15,52 
Balansomslutning 159 348 924 153 551 219 153 167 246 153 216 428 144 111 712 
Soliditet (%) 44,29  42,96 34 ,03 31,05 30,34 
Avkastning på eget kapital (%) 7,03 26,70 10,22 10,83 15,58 
Avkastning på totalt kapital (%) 3,52 12,09 4,24 4,16 5,72 
Kassalikviditet (%) 128,18 135,91 62,78 71,34 66,67 
Justerat eget kapital 70 568 202  65 965 053  52 124 641 47 577 423 43 726 456 

*Definitioner av nyckeltal, se not 7. 

 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar 
Hadartz och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 4 760 tkr  
(9 658) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av nya fastigheter. 
• Utbyggnad värmeverk Stora Höga  

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2021 om 
44,29 (42,96) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 4 955 (17 600) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
48 565 (57 258) tkr. Kostnaden för råvaror är 21 
487 (15 694) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition  
Medel att disponera:   
Balanserat resultat 23 960  
 23 960  

Förslag till disposition: 23 960 
 

Balanseras i ny räkning 23 960  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

 
 

      

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Covid -19 har haft lindrig påverkan på 

verksamheten med obetydlig påverkan på 
resultatet. 

• Utbyggt värmeverk i Stora Höga med ny 
pelletspanna.  

• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra 
lägsta priset i Västra Götaland och behöll 
platsen med det tredje lägsta priset för 
fjärrvärme i Sverige. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett under 
året.  
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Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2021 2020 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning  48 564 953 57 258 332 

Övriga intäkter  2 865 751 1 985 668 

Summa rörelseintäkter   51 430 704 59 244 000 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -21 487 217 -15 694 373 

Övriga externa kostnader  -11 312 932 -11 404 532 

Personalkostnader 2,3 -6 564 465 -6 640 859 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -6 464 212 -6 959 386 

Summa rörelsekostnader   -45 828 827 -40 699 150 

     
Rörelseresultat   5 601 878 18 544 850 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  13 278 15 818 

Räntekostnader  -286 -189 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -651 000 -944 700 

Summa finansiella poster   -638 008 -929 071 

        

Resultat efter finansiella poster   4 963 870 17 615 780 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -4 954 760 -17 608 667 

Summa bokslutsdispositioner   -4 954 760 -17 608 667 

      
Resultat före skatt   9 110 7 114 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -9 110 -7 114 

Årets resultat   0 0 

        

 

 

 

  



Stenungsunds Energi & Miljö AB Orgnr. 556601–1895 

11 
 

     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 4 5 016 140 5 433 376 

Maskiner och tekniska anläggningar 5 135 427 844 136 488 855 

Inventarier 6 491 103 716 999 

Summa materiella anläggningstillgångar  140 935 087 142 639 230 

    

Summa anläggningstillgångar  140 935 087 142 639 230 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  1 068 825 641 013 

Summa varulager  1 068 825 641 013 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 562 035 5 081 960 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  9 306 686 4 278 971 

Övriga fordringar  1 251 764 470 590 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 224 528 439 455 

Summa kortfristiga fodringar  17 345 012 10 270 976 

    
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

    

Summa omsättningstillgångar  18 413 837 10 911 989 

    

Summa tillgångar  159 348 924 153 551 219 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5 000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  88 588 467 83 633 707 

Summa obeskattade reserver  88 588 467 83 633 707 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  57 000 000 62 000 000 

Summa långfristiga skulder  57 000 000 62 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 818 819 4 431 359 

Övriga skulder  955 382 882 977 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 757 296 2 374 216 

Summa kortfristiga skulder  13 531 497 7 688 552 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  159 348 924 153 551 219 
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    Kassaflödesanalys 

 
    

Belopp i Kronor  2021 2020 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat         5 601 878 18 544 850 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 464 212 6 959 386 

Erhållen ränta mm  13 278 15 818 

Erlagd ränta   -651 286 -944 889 

Betald inkomstskatt  -9 110 -7 114 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  11 418 972 24 568 051 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -427 812 39 193 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -239 831 -465 330 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  -1 493 841 520 905 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  1 387 460  -1 880 838 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  4 383 080 -10 352 239 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 028 028 12 429 741 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 5 -4 746 964 -9 250 157 

Förvärv av inventarier 6 -13 105 -408 823 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar    

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 760 069                -9 658 980                

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -5 000 000 -5 000 000 

    
Förändring av likvida medel  5 267 959 -2 229 239 

Likvida medel vid årets början  1 537 213 3 766 452 

    
Likvida medel vid årets slut (koncernkonto hos 
Stenungsunds kommun)  6 805 172 1 537 213 
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 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper   

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Inventarier 5 år  Fiberkanalisation 20 år  

 Byggnader och mark 25 år  Naturgas 10 år  

 Bygge Perstorp 10 år  Reservkraftaggregat 20 år  

 Borealis utrustning 10 år  Panna 15 MW 20 år  

 Teknik utrustning 10 år  Kulvertnät 50 år  

 Styrsystem 10 år  Borealis PE3 15 år  

 Ställverk 15 år     

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2021 2020 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 7 8 

 varav kvinnor 2 3 

 varav män 5 5 
 
Not 3 Personal 2021 2020 

 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid   
 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 2,03 % 0,95 % 
    

 Sjukfrånvaro för kvinnor 2,30 % 0,80 % 

 Sjukfrånvaro för män 1,92 % 1,04 % 
    

 Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,00 % 10,11% 

 Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 1,92 % 0,99 % 

 Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 2,17 % 0,10 % 

    

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   
    

 Löner och ersättningar                                       4 678 315 4 805 299 

 Pensionskostnader 426 435 524 043 

 Sociala kostnader 1 459 716 1 311 517 

 Summa 6 564 465 6 640 859 
    

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -5 007 430 -4 590 200 

 Årets avskrivningar -417 236 -417 230 

 Summa avskrivningar -5 424 666 -5 007 430 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 5 016 140 5 433 376 
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Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärden 231 162 346 221 912 189 

 Inköp 4 746 964 9 250 157 

 Summa anskaffningsvärde 235 909 310 231 162 346 

    

 Ingående avskrivningar -94 673 491 -88 367 529 

 Årets avskrivningar -5 807 976 -6 305 962 

 Summa avskrivningar -100 481 467 -94 673 491 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 135 427 844 136 488 855 

Not 6 Inventarier 2021 2020 

 Ingående anskaffningsvärde  2 474 960 2 066 136 

 Inköp 13 105 408 823 

 Summa anskaffningsvärde 2 488 064 2 474 960 

    

 Ingående avskrivningar -1 757 961 -1 521 767 

 Årets avskrivningar -239 000 -236 194 

 Summa avskrivningar -1 996 961 -1 757 961 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 491 103 716 999 

    

Övriga noter 
Not 7 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stenungsund 2022-02-16 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Hans Gillenius  
Pia Andell 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2021. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen innefattar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 

 

 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Göteborg den 22/2 2022 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom  

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Uttalande  
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

Stenungsund den 22/2 2022 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 

 

mailto:info@stenungsundsenergi.se
http://www.stenungsundsenergi.se/


   

 

 

Protokoll nr 1. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 16 februari 

2022, kl 14:00-14:10 

Plats: Uppkoppling genom Teams 

 

Närvarande ordinarie ledamöter 
Ordförande Lars-Ebbe Pettersson S 
Vice ordförande Lennart Svensson L 
 Kjell Stahre ST 
 Jesper Lundblad C 
 Mats Gjertz M 

Närvarande ersättare 
 Sanida Okanovic S 
 Ann-Marie Farkas MP 
 Bertil Olsson S 
 Ingemar Hadartz L 
 Anna-Karin Vernberg M 

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Pernilla Dahlqvist  

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Kjell Stahre valdes till justerare och Pernilla Dahlqvist till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4. Godkännande av Årsredovisningen 2021 och undertecknande av förvaltningsberättelsen Beslut 

Styrelseordförande redogjorde för Årsredovisningen 2021 

Styrelsen beslutade att godkänna och underteckna Årsredovisningen 2021 

§ 5 Ekonomi 

Resultatet redovisades t o m januari följer enligt plan.  

Comfact Signature Referensnummer: 1298346



   

§ 6 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp 

§ 7 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Pernilla Dahlqvist 

 

 

  

Kjell Stahre   
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Fjärrvärmen i Stenungsund 
Fjärrvärmen i Stenungsund har varit verksam i 
över 40 år.  

1980 bildades Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme efter att kommunfullmäktige god-
känt förslag till avtal med Unifos, nuvarande 
Borealis Polyeten. För leverans av spillvärme 
gavs det klartecken för utbyggnad av fjärrvärme 
i Stenungsunds tätort. 

Det hela började med att 70 villor i bostads-
området Nytorpshöjd kopplades in. Under de 
första fem åren anslöts 107 stycken an-
läggningar. 

1983 togs det första spadtaget för byggnation 
av fjärrvärmecentralen på Hantverkaregatan 
och året efter levererades den första 
fjärrvärmen producerad av restvärme. Under 
de kommande åren skedde det en successiv 
utbyggnad av fjärrvärmenätet och detta 
innebar att 253 stycken anläggningar var 
anslutna till och med 2001. Idag är det 1414 
anslutna anläggningar till fjärrvärmen. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB som bildades 
2001 har tagit över verksamheten och levererar 
nu fjärrvärme i Stenungsund. 
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Förvaltningsberättelse 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme  
Org.nr. 853300–4944 

Styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme får härmed avge årsredovisningen för år 
2021, vilket är stiftelsens fyrtioförsta verksam-
hetsår. 

Verksamhetens ändamål 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. 
Leverantör av fjärrvärme är sedan 2001-07-01 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi). Verksamheten sker i nära samarbete 
med Stenungsunds Energi. Stiftelsens säte är 
Stenungsund.  

Styrelsen 
Styrelseledamöterna som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre. Personliga ersättare 
är Sanida Okanovic, Bertil Ohlsson, Anna-Karin 
Vernberg, Ingemar Hadartz och Ann-Marie 
Farkas. 

Erland Astorsson är föredragande i styrelsen. 
Styrelsen har under året haft sex proto-
kollförda sammanträden. 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Ernst & Young AB 
med Hans Gavin som huvudansvarig samt av 
kommunen utsedda lekmannarevisorer Hans 
Gillenius och Pia Andell.  

Personal 
Stiftelsen har ingen egen personal utan köper 
resurser från Stenungsunds Energi. Stiftelsen 
ersätter Stenungsunds Energi med 30 % av dess 
personalkostnad. 

Försäljning 
Från och med halvårsskiftet 2001 hanterar 
Stenungsunds Energi försäljningen av fjärr-
värme till externa kunder. 

Produktion och inköp 
Stenungsunds Energi hanterar produktion och 
inköp. 

Investeringar och anläggningar 
Årets investeringar har uppgått till 0 (0) kr. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Covid -19 har inte påverkat verksamheten. 

Stiftelsen erhåller av Stenungsunds Energi 
betalning för sina tjänster genom att ta ut en 
avgift som omfattar samtliga kostnader för 
produktion och distribution av spillvärme och 
pannproducerad värme i Stiftelsens nät.  

 

Stiftelsen äger fortfarande större delen av 
panncentralen inklusive tre pannor (5, 8 och 10 
MW), distributionspumpar samt den kulvert 
som installerats fram till och med den 30 juni 
2001. 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar.

Flerårsjämförelse* 2021 2020 2019 2018 
Omsättning 2 340 000 2 415 000 2 486 000 2 440 000 
Res. efter finansiella poster 5 015 4 613 1 474 2 045 
Res. i % av nettoomsättningen 0,21 0,19 0,06 0,08 
Balansomslutning 10 645 092 10 876 805 10 970 240 10 976 738 
Soliditet (%) 90,24 87,95 87,18 86,82 
Avkastning på eget kapital (%) 0,05 0,04 0,02 0,02 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,06 0,04 0,01 0,01 
Kassalikviditet (%) 3 009,18 1 655,66 1 493,30 1 753,25 
Justerat eget kapital 9 606 185 9 566 984 9 563 355 9 531 024 

Definitioner av nyckeltal, se not 8. 
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      Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2021 2020 

   jan - dec   jan - dec  

Stiftelsen intäkter    
Ersättning från Stenungsunds Energi enligt 
samarbetsavtal 2  2 340 000  2 415 000 

Summa stiftelsens intäkter   2 340 000   2 415 000  

    

Stiftelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -1 970 328 -2 009 657 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -362 508 -400 095 

Summa stiftelsens kostnader  -2 332 836 -2 409 752 

    

Rörelseresultat  7 164  5 248 

    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 149 -635 

Summa finansiella poster  - 2 149 -635 

    

Resultat efter finansiella poster  5 015 4 613 

    
Bokslutsdispositioner    

Förändring av överavskrivningar  362 276 362 705 

Summa bokslutsdispositioner  362 276 362 705 

    

Resultat före skatt  367 291 367 318 

    

Skatter    
Skatt på årets resultat  -75 661 -78 602 

Årets resultat  291 630 288 716 
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      Balansräkning 
Tillgångar    

Belopp i kr    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 4 385 670 385 902 

Fjärrvärmecentral 5 729 676 917 788 

Kulvertnät 6 3 310 239 3 484 403 

Maskiner och inventarier 7 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

4 425 585 4 788 093 

Summa anläggningstillgångar  4 425 585 4 788 093 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  231 250 300 000 

Övriga fodringar  19 811 7 609 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter   0 22 012 

Summa kortfristiga fodringar  251 061 329 621 
    

Kassa och Bank    
Kassa och Bank   5 968 446 5 759 091 

Summa kassa och bank  5968 446 5 759 091 
    

Summa omsättningstillgångar 
 

6 219 507 6 088 712 

Summa tillgångar  10 645 092 10 876 805 
 

Eget kapital och skulder    

Belopp i kr    

 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början  400 000 400 000 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut  400 000 400 000 

Fritt eget kapital    
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  5 706 863 5 418 147 

Årets resultat   291 630 288 716 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 
 

5 998 493 5 706 863 

Summa eget kapital  6 398 493 6 106 863 

    

Obeskattade reserver    
Ackumulerade överavskrivningar  4 039 915 4 402 191 

Summa obeskattade reserver  4 039 915 4 402 191 
    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  191 819 257 715 

Skatteskulder  0 100 495 

Övriga skulder   14 865 9 541 

Summa kortfristiga skulder  206 684 367 751 

Summa eget kapital och skulder  10 645 092  10 876 805 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  

 Byggnader och mark 25 år  

 Fjärrvärmenät 25 år  

 Kulvertnät 50 år  

 Inventarier, verktyg och installationer 20 år  

 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Nettoomsättning 2021 2020 

 Ersättning från Stenungsunds Energi enligt samarbetsavtal 2 340 000 2 415 000 

  2 340 000 2 415 000 

    
Not 3 Övriga externa kostnader 2021 2020 

 Personalkostnader enligt avtal 1 946 436 1 985 668 

 Övriga drift och underhållskostnader 23 989 23 989 

  1 970 328 2 009 657 

   2019 

 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme har köpt personalresurser från Stenungsunds Energi & Miljö 
AB. 

Noter till balansräkningen 

Not 4 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  3 358 059 3 358 059 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 3 358 059 3 358 059 

    

 Ingående avskrivningar -2 972 157 -2 934 767 

 Årets avskrivningar -232 -37 390 

 Summa avskrivningar -2 972 389 -2 972 157 

 Utgående redovisat värde  385 670 385 902 

    

Not 5 Fjärrvärmecentral 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  4 704 817 4 704 817 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 4 704 817 4 704 817 

    

 Ingående avskrivningar -3 787 029 -3 598 923 

 Årets avskrivningar -188 112 -188 106 

 Summa avskrivningar -3 975 141 -3 787 029 

 Utgående redovisat värde  729 676 917 788 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1298346



Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Orgnr. 853300–4944 

7 
 

    

Not 6 Kulvert 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

    

 Ingående avskrivningar -32 423 542 -32 249 363 

 Årets avskrivningar -174 164 -174 179 

 Summa avskrivningar -32 597 706 -32 423 542 

 Utgående redovisat värde  3 310 239 3 484 403 

    

Not 7 Maskiner & Inventarier 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  7 610 216 7 610 216 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 7 610 216 7 610 216 

    

 Ingående avskrivningar -7 610 216 -7 609 796 

 Årets avskrivningar 0 -420 

 Summa avskrivningar -7 610 216 -7 610 216 

 Utgående redovisat värde  0 0 

Övriga noter 

Not 8 Definition av nyckeltal   

 
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga 
skulder. 

 
  

 
 

 

  
Stenungsund 2022-02-16 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
 
Hans Gillenius, Förtroendevald revisor 
Pia Andell, Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 
853300–4944 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation.  

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande. 

 

 

 

 

  

Göteborg den 2022-02-22  
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
 

Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 853300–4944 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige för kännedom  

Vi har granskat Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme under år 2021. Vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra 
oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Uttalande  
Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna 
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter 
föreligger därmed inte. 

Stenungsund den 21/2 2022 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1298346



Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme Orgnr. 853300–4944 

9 
 

 

 

 

 

”Varje år används runt om i världen mycket mer 

resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd 

fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller 

med gemensamma resurser för att slippa låna av 

kommande generationer. 

All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning 

av värme i stora anläggningar med höga krav på 

säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser 

hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön 

betydligt mindre än om var och en haft egen 

uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå samman och använda 

fjärrvärme som energikälla.” 
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Fjärrvärmen i Stenungsund 
Fjärrvärmen i Stenungsund har varit verksam i 
över 40 år.  

1980 bildades Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme efter att kommunfullmäktige god-
känt förslag till avtal med Unifos, nuvarande 
Borealis Polyeten. För leverans av spillvärme 
gavs det klartecken för utbyggnad av fjärrvärme 
i Stenungsunds tätort. 

Det hela började med att 70 villor i bostads-
området Nytorpshöjd kopplades in. Under de 
första fem åren anslöts 107 stycken an-
läggningar. 

1983 togs det första spadtaget för byggnation 
av fjärrvärmecentralen på Hantverkaregatan 
och året efter levererades den första 
fjärrvärmen producerad av restvärme. Under 
de kommande åren skedde det en successiv 
utbyggnad av fjärrvärmenätet och detta 
innebar att 253 stycken anläggningar var 
anslutna till och med 2001. Idag är det 1414 
anslutna anläggningar till fjärrvärmen. 

Stenungsunds Energi & Miljö AB som bildades 
2001 har tagit över verksamheten och levererar 
nu fjärrvärme i Stenungsund. 
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Förvaltningsberättelse 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme  
Org.nr. 853300–4944 

Styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme får härmed avge årsredovisningen för år 
2021, vilket är stiftelsens fyrtioförsta verksam-
hetsår. 

Verksamhetens ändamål 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme producerar 
fjärrvärme inom Stenungsunds kommun. 
Leverantör av fjärrvärme är sedan 2001-07-01 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi). Verksamheten sker i nära samarbete 
med Stenungsunds Energi. Stiftelsens säte är 
Stenungsund.  

Styrelsen 
Styrelseledamöterna som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre. Personliga ersättare 
är Sanida Okanovic, Bertil Ohlsson, Anna-Karin 
Vernberg, Ingemar Hadartz och Ann-Marie 
Farkas. 

Erland Astorsson är föredragande i styrelsen. 
Styrelsen har under året haft sex proto-
kollförda sammanträden. 

 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Ernst & Young AB 
med Hans Gavin som huvudansvarig samt av 
kommunen utsedda lekmannarevisorer Hans 
Gillenius och Pia Andell.  

Personal 
Stiftelsen har ingen egen personal utan köper 
resurser från Stenungsunds Energi. Stiftelsen 
ersätter Stenungsunds Energi med 30 % av dess 
personalkostnad. 

Försäljning 
Från och med halvårsskiftet 2001 hanterar 
Stenungsunds Energi försäljningen av fjärr-
värme till externa kunder. 

Produktion och inköp 
Stenungsunds Energi hanterar produktion och 
inköp. 

Investeringar och anläggningar 
Årets investeringar har uppgått till 0 (0) kr. 

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Covid -19 har inte påverkat verksamheten. 

Stiftelsen erhåller av Stenungsunds Energi 
betalning för sina tjänster genom att ta ut en 
avgift som omfattar samtliga kostnader för 
produktion och distribution av spillvärme och 
pannproducerad värme i Stiftelsens nät.  

 

Stiftelsen äger fortfarande större delen av 
panncentralen inklusive tre pannor (5, 8 och 10 
MW), distributionspumpar samt den kulvert 
som installerats fram till och med den 30 juni 
2001. 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar.

Flerårsjämförelse* 2021 2020 2019 2018 
Omsättning 2 340 000 2 415 000 2 486 000 2 440 000 
Res. efter finansiella poster 5 015 4 613 1 474 2 045 
Res. i % av nettoomsättningen 0,21 0,19 0,06 0,08 
Balansomslutning 10 645 092 10 876 805 10 970 240 10 976 738 
Soliditet (%) 90,24 87,95 87,18 86,82 
Avkastning på eget kapital (%) 0,05 0,04 0,02 0,02 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,06 0,04 0,01 0,01 
Kassalikviditet (%) 3 009,18 1 655,66 1 493,30 1 753,25 
Justerat eget kapital 9 606 185 9 566 984 9 563 355 9 531 024 

Definitioner av nyckeltal, se not 8. 
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      Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2021 2020 

   jan - dec   jan - dec  

Stiftelsen intäkter    
Ersättning från Stenungsunds Energi enligt 
samarbetsavtal 2  2 340 000  2 415 000 

Summa stiftelsens intäkter   2 340 000   2 415 000  

    

Stiftelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 3 -1 970 328 -2 009 657 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -362 508 -400 095 

Summa stiftelsens kostnader  -2 332 836 -2 409 752 

    

Rörelseresultat  7 164  5 248 

    
Finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter  0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 149 -635 

Summa finansiella poster  - 2 149 -635 

    

Resultat efter finansiella poster  5 015 4 613 

    
Bokslutsdispositioner    

Förändring av överavskrivningar  362 276 362 705 

Summa bokslutsdispositioner  362 276 362 705 

    

Resultat före skatt  367 291 367 318 

    

Skatter    
Skatt på årets resultat  -75 661 -78 602 

Årets resultat  291 630 288 716 
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      Balansräkning 
Tillgångar    

Belopp i kr    
 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 4 385 670 385 902 

Fjärrvärmecentral 5 729 676 917 788 

Kulvertnät 6 3 310 239 3 484 403 

Maskiner och inventarier 7 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

4 425 585 4 788 093 

Summa anläggningstillgångar  4 425 585 4 788 093 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  231 250 300 000 

Övriga fodringar  19 811 7 609 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter   0 22 012 

Summa kortfristiga fodringar  251 061 329 621 
    

Kassa och Bank    
Kassa och Bank   5 968 446 5 759 091 

Summa kassa och bank  5968 446 5 759 091 
    

Summa omsättningstillgångar 
 

6 219 507 6 088 712 

Summa tillgångar  10 645 092 10 876 805 
 

Eget kapital och skulder    

Belopp i kr    

 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början  400 000 400 000 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut  400 000 400 000 

Fritt eget kapital    
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början  5 706 863 5 418 147 

Årets resultat   291 630 288 716 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 
 

5 998 493 5 706 863 

Summa eget kapital  6 398 493 6 106 863 

    

Obeskattade reserver    
Ackumulerade överavskrivningar  4 039 915 4 402 191 

Summa obeskattade reserver  4 039 915 4 402 191 
    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  191 819 257 715 

Skatteskulder  0 100 495 

Övriga skulder   14 865 9 541 

Summa kortfristiga skulder  206 684 367 751 

Summa eget kapital och skulder  10 645 092  10 876 805 
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Noter 
 
Not 1 Redovisningsprinciper 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Materiella anläggningstillgångar 

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  

 Byggnader och mark 25 år  

 Fjärrvärmenät 25 år  

 Kulvertnät 50 år  

 Inventarier, verktyg och installationer 20 år  

 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Nettoomsättning 2021 2020 

 Ersättning från Stenungsunds Energi enligt samarbetsavtal 2 340 000 2 415 000 

  2 340 000 2 415 000 

    
Not 3 Övriga externa kostnader 2021 2020 

 Personalkostnader enligt avtal 1 946 436 1 985 668 

 Övriga drift och underhållskostnader 23 989 23 989 

  1 970 328 2 009 657 

   2019 

 

Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme har köpt personalresurser från Stenungsunds Energi & Miljö 
AB. 

Noter till balansräkningen 

Not 4 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  3 358 059 3 358 059 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 3 358 059 3 358 059 

    

 Ingående avskrivningar -2 972 157 -2 934 767 

 Årets avskrivningar -232 -37 390 

 Summa avskrivningar -2 972 389 -2 972 157 

 Utgående redovisat värde  385 670 385 902 

    

Not 5 Fjärrvärmecentral 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  4 704 817 4 704 817 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 4 704 817 4 704 817 

    

 Ingående avskrivningar -3 787 029 -3 598 923 

 Årets avskrivningar -188 112 -188 106 

 Summa avskrivningar -3 975 141 -3 787 029 

 Utgående redovisat värde  729 676 917 788 
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Not 6 Kulvert 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärden 35 907 945 35 907 945 

    

 Ingående avskrivningar -32 423 542 -32 249 363 

 Årets avskrivningar -174 164 -174 179 

 Summa avskrivningar -32 597 706 -32 423 542 

 Utgående redovisat värde  3 310 239 3 484 403 

    

Not 7 Maskiner & Inventarier 2021-12-31 2020-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde  7 610 216 7 610 216 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 7 610 216 7 610 216 

    

 Ingående avskrivningar -7 610 216 -7 609 796 

 Årets avskrivningar 0 -420 

 Summa avskrivningar -7 610 216 -7 610 216 

 Utgående redovisat värde  0 0 

Övriga noter 

Not 8 Definition av nyckeltal   

 
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga 
skulder. 

 
  

 
 

 

  
Stenungsund 2022-02-16 

Lars-Ebbe Pettersson, Styrelseordf. 

Lennart Svensson, Vice styrelseordf. 

Mats Gjertz 

Jesper Lundblad 

Kjell Stahre 
Erland Astorsson, VD 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-02-22 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin, Auktoriserad revisor 
 
Hans Gillenius, Förtroendevald revisor 
Pia Andell, Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 
853300–4944 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Stenungsunds Fjärrvärme för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att upphöra med 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Stenungsunds 
Fjärrvärme för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.  

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation.  

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande. 

 

 

 

 

  

Göteborg den 2022-02-22  
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 
 

Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, org.nr 853300–4944 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige för kännedom  

Vi har granskat Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme under år 2021. Vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra 
oss om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Uttalande  
Vi bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna 
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning mot styrelsen och dess ledamöter 
föreligger därmed inte. 

Stenungsund den 21/2 2022 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer 
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”Varje år används runt om i världen mycket mer 

resurser än vad planeten har att ge. Tack vare utbyggd 

fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. Fjärrvärme hushåller 

med gemensamma resurser för att slippa låna av 

kommande generationer. 

All uppvärmning påverkar miljön. Genom framställning 

av värme i stora anläggningar med höga krav på 

säkerhet, verkningsgrad och effektiv rening, som förser 

hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön 

betydligt mindre än om var och en haft egen 

uppvärmning. Det blir alltså mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå samman och använda 

fjärrvärme som energikälla.” 

 

 

 

mailto:info@stenungsundsenergi.se
http://www.stenungsundsenergi.se/




 

 
 
 

 Delegationsbeslut Dnr KS 2022/28 
2022-02-15 

 

 
 
 
 
 
Rättelse av kommunstyrelsens beslut § 58/2022 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 58/2022 rättas till följande:  
 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen till Vattenmyndigheten om genomförandet 
av åtgärdsprogram 2016-2021, med ändring av att svar på fråga 13 korrigeras till ”ja” i 
formuläret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade den 7 februari (§ 58) ett ärende om att godkänna en 
återrapportering till Vattenmyndigheten om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021. 
Kommunstyrelsen biföll förvaltningens förslag, med ändringen att svaret på fråga 13 
korrigerades till ”ja”. Beslutet protokollfördes felaktigt, varför rättelse måste ske.  
 
Det protokollförda beslutet behöver ändras enligt följande:  
 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen till Vattenmyndigheten om genomförandet 
av åtgärdsprogram 2016-2021, med ändring av att svar på fråga 13 korrigeras till ”nej” i 
formuläret. 

Till 

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen till Vattenmyndigheten om genomförandet 
av åtgärdsprogram 2016-2021, med ändring av att svar på fråga 13 korrigeras till ”ja” i 
formuläret. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Juridiska bedömningar 

Rättelse av beslut som laglighetsprövas enligt kommunallagen görs genom att ärendet tas upp 
för ny behandling av ansvarigt beslutsorgan, i detta fall kommunstyrelsen. Bedömningen är 
att beslutet är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Med stöd av 
6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) och punkt E.2.1 i kommunstyrelsens 
delegationsordning fattas därför ett ordförandebeslut i ärendet.   
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 Delegationsbeslut Dnr KS 2022/28 
2022-02-15 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-02-07 § 58 
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
 
Olof Lundberg (S)  
Ordförande kommunstyrelsen  
 
 
Beslut skickas till 
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Olof Lundberg
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	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Trafikbullerutredning, Detaljplan C W Borgs väg, 2021-11-30
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Göteborgsregionen  
  


Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola        1 (5) 
   
   


Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om 
godkännande för fristående förskola 
 


Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen 
(2010:800)) vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin 
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. 
Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes 
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De skärpta kraven innebär att den krets av 
personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som 
berör den verksamhet de bedriver.  


Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde 


1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 


2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 


Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. 


 
Stenungsunds kommun kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt 
vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från 
Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och 
företag som erbjuder kreditupplysningar. 


Redovisning av ägar- och ledningskretsen ska sändas in till Stenungsunds 
kommun i samband med ansökan om godkännande för fristående förskola 
och/eller utökning av befintlig verksamhet. Behöriga firmatecknare för 
företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar redovisningen. Sänd in redovisningen 
till:  


Stenungsunds kommun  E-post: utbildning@stenungsund.se 
Strandvägen 15 
444 82 Stenungsund 


 
Kontaktuppgifter 


Sökandens namn, postadress och organisationsnummer/personnummer 


Medborgarskolan Region Väst 
Haga Östergata 12 
413 01 Göteborg 
Organisationsnummer: 849400-1913 
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Sökandens kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress)  


Birgitta Andrén Åkerblom 
031-710 08 91 
birgitta.a.akerblom@medborgarskolan.se 
 


 


 


Markera aktuell associationsform för företaget, bifoga organisationskiss 


o Aktiebolag 
o Handelsbolag/Kommanditbolag 
X    Ideell förening/Ekonomisk förening 


o Enskild firma 
o Annan associationsform__________________ 


 


För aktiebolag ska bolagsordning samt aktiebok bifogas. Vid ägare i flera led (se 
rubrik ”Personkretsen, Ägare i flera led”) bifoga motsvarande handlingar för 
juridiska personer med väsentligt inflytande.  


För ekonomisk förening, registrerat trossamfund eller ideell förening, bifoga 
stadgar samt förteckning över styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och 
personnummer).  


För stiftelser, bifoga stiftelseförordnande samt förteckning över 
styrelsemedlemmar samt suppleanter (namn och personnummer). 
 
 
Personkretsen - vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen? 


Styrelse och ledningspersoner 


Med styrelse- och ledningspersoner avses verkställande direktör och andra som 
genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag och 
andra handelsbolag. 


Ägare med väsentligt inflytande 


För aktiebolag medför detta att samtliga ägare som representerar mer än 10 
procent av det röstberättigade aktiekapitalet redovisas. Om en ägare med 
väsentligt inflytande är en annan juridisk person omfattar prövningen även dennas 
styrelse- och ledningspersoner samt ägare.  
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Ägare i flera led 


Med ägare i flera led avses fysisk eller juridisk person som genom direkt eller 
indirekt ägande har ett väsentligt inflytande. Om sökanden exempelvis ägs av ett 
bolag som i sin tur ägs av en fysisk person så omfattas både ägarbolagets 
ledningspersoner samt den fysiska personen av prövningen. 


Uppgifter om närstående 


Kommunen kan som en del i utredningen av vilka som omfattas av ägar- och 
ledningskretsen samt bedömningen av denna, även komma att inhämta uppgifter 
om närstående till personer i ägar- och ledningskretsen samt eventuella närstående 
bolag. 


 


Bedömning av insikt och lämplighet 


Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och 
andra föreskrifter som reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel 
är kunskap om skolförfattningar samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, 
ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens 
associationsform. Bedömningen av insikt ska göras samlat för hela den berörda 
personkretsen.  


Kravet på lämplighet innebär att den enskilde ska ha vilja och förmåga att 
fullgöra skyldigheter mot det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa 
laglydnad i övrigt. Övriga omständigheter av betydelse, såsom exempelvis brott 
av förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott, ska beaktas i 
bedömningen. Det räcker med att en person bedöms olämplig för att 
lämplighetskravet inte ska anses uppfyllt. Enbart den omständigheten att en 
person har dömts för ett brott innebär inte per automatik att lämplighetskravet inte 
är uppfyllt, utan prövningen ska göras utifrån den verksamhet som ska bedrivas 
och omständigheterna i det enskilda fallet. 


 


Redogör för ägar- och ledningskretsens insikt 


Bifoga stöd för ovan beskriven insikt, exempelvis meritförteckning, eventuella 
utbildningsintyg för den/de personer som inom ägar- och ledningskretsen besitter 
kompetensen.  


Namn Person-
nummer 


Position 
eller 
befattning 


Beskriv erfarenhet och 
kompetens 


Bilagor 
till stöd   


Uppgifter 
styrelse samt 
ledning 


   1  
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Namn Person-
nummer 


Position 
eller 
befattning 


Beskriv erfarenhet och 
kompetens 


Bilagor 
till stöd   


Intyg/CV    A-O 
     
     
     
     
     


 


Redogör för ägar- och ledningskretsens lämplighet 


Bifoga registerutdrag1 ur belastningsregistret2 för samtliga personer som ägar- och 
ledningsprövningen avser. Observera att utdraget ska lämnas i obrutet kuvert. Det 
kan komma att hämtas in uppgifter från exempelvis Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Bolagsverket och Sveriges 
domstolar samt från företag som erbjuder kreditupplysningar.  


Namn Person-
nummer 


Position 
eller 
befattning 


Eventuella 
kommentarer till 
bifogade handlingar 


Bilagor 
till stöd   


Utdrag 
belastningsregister 


  Original kan visas upp 
på begäran 


2 


     
     
     
     
     
     


 


 


Bedömning av verksamhetens ekonomiska förutsättningar 


Genom lagstiftning förtydligas att en förutsättning för godkännande är att den 
enskilde har ekonomiska förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska 
bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina kostnader och att det finns 
ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar.  


 


 
1 16 b § p. 2 Förordning (1999:1134) om belastningsregister 
2 Registerutdrag för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister 
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Vid ansökan om godkännande och/eller utökning av befintlig verksamhet; 
Bifoga årsredovisning, årsbokslut om sådana finns, eller i förekommande fall, 
koncernredovisning. 


Sammanställning av bifogade handlingar avseende de ekonomiska 
förutsättningarna samt eventuella kommentarer till dessa: 


Årsredovisning för 2019 bifogas, se bilaga 3 
 
Sammanställning bilagor 


 


Bilagor Bilaga/bilagor nummer 
Organisationsskiss Bilaga 3, sid 40-41 
Bolagsordning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 


 


Aktiebok (vid ägare i flera led bifogas 
motsvarande handling) 


 


Stadgar (vid ägare i flera led bifogas 
motsvarande handling) 


Bilaga 4 


Stiftelseförordnande  
Företeckning styrelsemedlemmar och 
suppleanter 


Bilaga 1 och 5 


Underlag insikt Bilaga A-O 
Underlag lämplighet Bilaga 2  
Registerutdrag ur belastningsregistret Bilaga 2 
Årsredovisning (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 


Bilaga 3 


Årsbokslut (vid ägare i flera led 
bifogas motsvarande handling) 


Bilaga 3 


Koncernredovisning  
 
Härmed garanteras att de uppgifter som lämnas i detta underlag är riktiga.  


Elektronisk signering med bank-id. 


Göteborg 2020-12-17                Birgitta Andrén Åkerblom  


Ort och datum          Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 


 
 
Göteborg 2020-12-17                 Kerstin Åsberg 
Ort och datum          Namnteckning, firmatecknare Namnförtydligande 


 


Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The 
General Data Protection Regulation). Information om behandlingen finns på Stenungsunds 
kommuns hemsida: www.stenungsund.se 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-02-11 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande  


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


 


 Claes Olsson Suppleant  


 Torbjörn Spaak 


 


Suppleant  


    


    


Övriga Andreas Bergstrand 


Thomas Dahl 


Pia Rohdin 


Tillförordnad VD 


Projektchef, §12 


 


    


    


    


Delges Ingela Lovehammer 


Håkan Hermansson 


Suppleant 


Suppleant 


 


 Krister Persson Suppleant 


 


 


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Bo Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 22 februari 2022.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
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§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Årsredovisning 2021 


Andreas Bergstrand delade ut ett första utkast av Årsredovisningen. Det 


föredrogs av Andreas Bergstrand, noter till Årsredovisningen levereras V8. 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen 


- boka ny mötestid för genomgång av Årsredovisningen i sin helhet 


 


§6. Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 


Arbetsordning och instruktion har varit utskickad innan mötet och föredrogs av  


Jan Rudén. Ett antal justeringar skall ske samt lägga till A 2.3.6 som helt ramlat 


bort.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- Ändringar och justeringar skall göras och fastslås på nästkommande möte.  


 


§7. Styrkort 2022 


Styrkort har varit utskickat innan mötet och föredrogs av Andreas Bergstrand.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- att fastställa styrkortet 


-  


§8. Personalrepresentant i Styrelsen 


Vision har lyft frågan om personalrepresentant i Styrelsen. Lennart Skoglund 


som ordinarie och Mikael Nocera som suppleant. 


   


Styrelsen beslutade att: 


 


- att notera informationen 


 


§9. VD-rapport 


VD-rapporten har bifogats kallelsen. Andreas Bergstrand jämte Ordförande Jan 


Rudén föredrog VD-rapporten.  


 


Styrelsen beslutade att: 
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- anteckna informationen till protokollet     


 


§10. Info marknad/uthyrning 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på marknad/uthyrning. 


Andreas informerade om hur man går vidare med Nöjd Kund Index, Telefoni, 


Odlarföreningen, båtplatser, intresseanmälan/kötid. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- till nästa möte uppdra åt VD att ta fram förslag till en angelägenhets- 


grad i kösystemet 


- notera informationen och lägga den till protokollet 


 


 


§11. Info Förvaltning 


Andreas Bergstrand informerade om verksamheten på förvaltningen 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


 


§12. Info Projekt 


Thomas Dahl redovisade projekten Solgårdsterrassen, Ödsmål, Hasselhöjden, 


Bergstoppen, Nytorpshöjds FS, Kristinedals grusplan samt utökande av antal 


parkeringsplatser. 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen och lägga den till protokollet. 


  


 


§13 Solgårdsterrassen AB, fusion 


Bolaget upplöst genom fusion 2022.01.28 


  


Styrelsen beslutade att: 


     


- att anteckna informationen till protokollet 


 


§14 Övriga frågor 


VD-rekryteringen i slutskedet, klart V9.  


 


Styrelsen beslutade att: 
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- notera informationen och lägga den till protokollet. 


 


§15 Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Pia Rohdin 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare:  ………………………… 


  Bo Karlsson 
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