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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering måndag 6 december. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Läsårstider 2023/2024 
08:05-08:10 
 

Svara på frågor: 
Jeanette 
Johansson 
 

KS 
2021/1006 

 

4 Utredning – Ucklumskolans elevers 
övergång till årskurs 4 
08:10-08:45 
 

Föredragning: 
Marie 
Wrethander  

KS 
2021/292 

 

5 Redovisning av användningen av 
Stenungskolans mark och lokaler samt 
översyn av möjligheterna till 
samlokalisering av utbildning till Nösnäs-
området. 
08:45-09:00 
 

Svara på frågor: 
Benny 
Ankargren, 
Björn Wikman 

KS 
2021/245 

 

6 Redogörelse av internkontrollplan 2022 - 
kommunala bolag 
09:00-09:05 
 

Svara på frågor: 
Björn Wikman  

KS 
2021/1021 

 

     
7 Taxor och avgifter för simhallen 

09:05-09:15 
 

Svara på frågor: 
Pia Solefors  

KS 
2021/847 

 

8 Taxor och avgifter för idrottshallar och 
anläggningar 
09:15-09:25 
 

Svara på frågor: 
Pia Solefors  

KS 
2021/845 

 

9 Taxor och avgifter för hamnverksamheten 
09:25-09:35 
 
 

Svara på frågor: 
Pia Solefors  

KS 
2021/792 
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10 Flytt av budgetmedel avseende Idéburet 
Offentligt Partnerskap, IOP 
09:35-09:50 
 
PAUS 09:50-10:05 
 

Föredragning: 
Erica Bjärsved  

KS 
2021/1046 

 

11 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut 
kvartal 3, 2021 
10:05-10:10 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/327 

 

12 Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet 
10:10-10:15 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/927 

 

13 Remissvar färdplan länsgemensam 
strategi för god och nära vård 
10:15-10:20 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/928 

 

14 Ekonomisk konsekvensanalys av 16 
veckors schema 
10:20-10:40 
 

Föredragning: 
Rickard Persson 

KS 
2021/858 

 

15 Återrapport om att presentera lärdomar 
kring samverkan och säkring av tillgång 
på skyddsutrustning 
10:40-10:50 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/220 

 

16 Samordningsförbundet Älv och Kust  - 
Samråd om budget 2022-2023 
10:50-10:55 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/825 

 

17 Slutrapportering uppdrag, samverkan 
med kommunal 
10:55-11:05 
 

Svara på frågor: 
Rickard Persson 

KS 
2021/902 

 

18 Verksamhetsplan folkhälsa och social 
hållbarhet 2022 
11:05-11:25 
 

Föredragning: 
Carina 
Johansson-
Strandberg 
 

KS 
2021/897 

 

19 Anmälningsärende - Internkontrollplan 
2021, sociala myndighetsnämnden 
11:25-11:30 

 KS 
2020/634 
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20 Medfinansieringsavtal avseende 
åtgärdsvalsstudie "Förbindelse mellan 
Orust och fastlandet (väg 160 - Varekil - 
Svanesund - E6 - Svenshögen) 
11:30-11:45 
 

Föredragning: 
Stefan Svedhem 

KS 
2021/15 

 

21 Skyfallshantering centrum 
11:45-12:05 
 
 
LUNCH 12:05-13:00 

Föredragning: 
Stefan Svedhem 

KS 
2021/1041 

 

  
 

   

22 Granskning för detaljplan för 
Stenungsunds resecentrum 
13:00-13:35 

Föredragning: 
Stefan Svedhem 

KS 
2016/443 

 

     
     
23 Yttrande över remiss avseende 

vattenmyndigheternas förslag till 
åtgärdsprogram för regeringens prövning 
13:35-13:55 
 
 

Föredragning: 
Victoria Lind 
Magnusson, 
Niclas Åberg 
 

KS 
2021/189 

 

24 Informationsärende - Verksamhetsplan 
energi- och klimatrådgivningen 
13:55-14:15 
 

Föredragning: 
Petter Bergman 

KS 
2021/13 

 

25 Kommunernas klimatlöften inför 2022 
14:15-14:25 
 

Svara på frågor: 
Helena Franzén 

KS 
2021/580 

 

26 Ansökan om sponsring för Ung 
Företagsamhet UF 2022 
14:25-14:30 
 

Svara på frågor: 
Jessica Waller 

KS 
2021/1016 

 

27 Stenungsund kommuns 
näringslivsstrategiska program 2020–2022 
14:30-14:35 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke, 
Jessica Waller 

KS 
2020/622 

 

28 Ianspråktagande av investeringsreserv - 
Nösnäsgymnasiet 
14:35-14:40 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 

KS 
2021/1036 
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PAUS 14:40-14:55 
 

   

29 Igångsättning av tillbyggnad för nya 
klassrum på A-plan Nösnäsgymnasiet 
14:55-15:00 
 

Svara på frågor: 
Helena Cessford 

KS 
2021/989 

 

30 Ombyggnation del av kommunhus till 
aktivitetsbaserade arbetsplatser 
15:00-15:10 
 

Svara på frågor: 
Helena Cessford 

KS 
2021/1001 

 

31 Informationsärende - Resultat av 
medarbetarenkäten 2021 
15:10-15:35 

Föredragning: 
Christer Larsson 

KS 
2021/1042 

 

     
32 Politisk organisation 2023-2026 avseende 

kommunstyrelsen, utskotten och 
nämnderna 
15:35-15:45 
 

Svara på frågor: 
Marcus Starcke, 
Cecilia Vilén 

KS 
2021/1019 

 

33 Uppföljning och prognos Stenungsunds 
kommun, oktober 2021 
15:45-16:05 
 

Föredragning: 
Erica Bjärsved 

KS 
2021/247 

 

34 Ombudsinstruktioner inför fastställande 
av budget 2022 - Stenungsunds Energi och 
Miljö AB 
16:05-16:10 
 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 

KS 
2021/907 

 

35 Delårsrapport januari - augusti 2021, 
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
(SBRF) 
16:10-16:20 
 

Svara på frågor: 
Erica Bjärsved 

KS 
2021/1017 

 

36 Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds 
kommun 
16:20-16:35 
 

Svara på frågor: 
Anna Wejdin 

KS 
2021/266 

 

37 Årsplanering för kommunstyrelsen 2022 
16:35-16:40 
 
 

Svara på frågor: 
Maja-Liisa 
Odelius 
 

KS 
2021/931 
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38 Ärende om SÄBO-platser, initierat av 
Lisbeth Svensson (L) 

 KS 
2021/1071 

 

 16:40-16:50 
 

   

39 Inkomna skrivelser och protokoll till 
kommunstyrelsen 2021 
16:50-16:55 
 

 KS 
2021/87 

 

40 Redovisning av delegationsbeslut 2021 
16:55-17:05 
 

 KS 
2021/81 

 

41 Redovisning av ordförandebeslut 
17:05-17:10 
 

 KS 
2021/66 

 

42 Regional information 2021 
• GR politiska styrgrupper 
• SOLTAK AB styrelse 
• Direktionen Södra Bohusläns 

räddningstjänstförbund 
• Södra Bohusläns turisms styrelse 
• Samordningsförbundet 

 
17:10-17:30 
 

 KS 
2021/91 

 

43 Information från kommundirektör 2021 
17:30-17:40 
 

 KS 
2021/90 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Läsårstider 2023/2024 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa läsårstiderna för läsår 2023/2024 till att börja 
onsdagen den 23 augusti 2022 och sluta torsdagen den 13 juni 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Huvudman ska årligen besluta om läsårstiderna för skolformerna förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
 
Läsåret bestäms utifrån vad som blir bäst för verksamheten i förhållande till helgdagar och 
arbetsår för ferieanställda. För läsåret 2022/2023 föreslås följande läsårstider för eleverna. 
 
Höstterminen 2023 
Start  Onsdag 23 augusti 
Slut  Torsdag 21 december 
 
Studiedagar  Måndag 30 oktober – onsdag 1 november (v 44) 
Lovdagar Torsdag 2 november - fredag 3 november (v 44) 
 

 
Vårterminen 2024 
Start Tisdag 9 januari  
Slut Torsdag 13 juni 
 
Lovdagar Måndag 12 februari - fredag 16 februari (v 7) 
Lovdagar Tisdag 2 april – fredag 5 april (v 14) 
Lovdag Fredag 10 maj  
 
Rektor beslutar om ytterligare 2 studiedagar, dvs lovdagar för eleverna.  
Studentavslutning för gymnasiet sker onsdag 5 juni 2024. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. Läsåret är strategiskt uppbyggt ur aspekten att personal har sex 
uppstartsdagar inför höstterminens start för att möjliggöra en god uppstart och viss 
kompetensutveckling vilket indirekt väntas gynna barn. 
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Juridiska bedömningar 
Av 3 kap 2-3 §§ skolförordning (2011:185) framgår att läsåret ska ha minst 178 skoldagar och 
minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
utbildning@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
Planeringsledare 
 
 
Utredning – Ucklumskolans elevers övergång till årskurs 4 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på en långsiktig och hållbar lösning för att eleverna i årskurs 3 på Ucklumskolan ska 
få en förutsägbar övergång till årskurs 4. 
 
Förvaltningen har identifierat och utrett fyra handlingsalternativ. Alternativen får samtliga, på 
olika sätt, konsekvenser för barn, ekonomi och juridik. Alternativen har både fördelar och 
nackdelar och rangordnas här utifrån bedömd genomförbarhet:  

1. Samorganisera Ucklumskolan med en annan skola till en gemensam skolenhet.  
2. Förändra riktlinjerna så att elever som måste byta skola mellan lågstadium och 

mellanstadium har en ovillkorad rätt till sitt förstahandsval.  
3. Utveckla verksamheten på Ucklumskolan till att även omfatta mellanstadium.  
4. Invänta förändrad lagstiftning som väntas möjliggöra ”skolspår”. 

 
Andra faktorer som beaktats i utredningen och som är viktiga att ta hänsyn till vid eventuellt 
val av alternativ är hur kvaliteten i verksamheten och den långsiktiga kompetensförsörjningen 
påverkas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
När en elev ska börja förskoleklass eller byta skolenhet har vårdnadshavare, enligt skollagen, 
rätt att lämna ett önskemål om skola. I Stenungsunds kommun är Ucklumskolan F-3 en egen 
skolenhet vilket innebär att elever byter skolenhet inför årskurs 4 och vårdnadshavare behöver 
lämna ett önskemål om skola. Övriga skolenheter är F-6 skolor. Det innebär att Ucklumskolan 
är den enda skolan i Stenungsunds kommun där skolbyte görs till årskurs 4. Inför årskurs sju 
gör däremot alla elever ett skolbyte och då har alla elever med beaktande av det fria skolvalet 
och närhetsprincipen samma förutsättningar.   
 
Det fria skolvalet och den relativa närhetsprincipen innebär att en elev enligt skollagen ska 
placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/292
2021-11-12

gå. Ett antal faktorer påverkar dock vårdnadshavarens önskemål och det innebär att 
vårdnadshavarna till Ucklumskolans elever i dagsläget inte garanteras plats på samma skola 
när de söker till årskurs 4.  
 
Till höstterminen 2021 önskade samtliga elva elever, som skulle börja årskurs 4, 
Spekerödskolan. Eftersom Spekerödskolan enbart hade fem lediga platser i årskurs 4 för 
läsåret 2021/2022 kunde inte alla beredas plats inom den befintliga organisationen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på en långsiktig och hållbar lösning för att eleverna i årskurs 3 på Ucklumskolan får 
en förutsägbar övergång till årskurs 4. 
 
Rapport 
I bilagd rapport redogörs för de handlingsalternativ som utretts. Rapporten lyfter 
komplexiteten i uppdraget och att det inte finns något självklart alternativ. Alternativen har 
trots det rangordnats utifrån genomförbarhet och presenteras sammanfattningsvis nedan:  
 
1. Samorganisera Ucklumskolan med en annan skola till en gemensam skolenhet.  

Alternativet skapar en förutsägbar övergång och medför inga ekonomiska konsekvenser. 
Utgången vid en eventuell rättslig prövning är oviss.  
Med detta alternativ upphör Ucklumskolan att vara en egen skolenhet. 
 

2. Förändra riktlinjerna så att elever som måste byta skola mellan lågstadium och 
mellanstadium har en ovillkorad rätt till sitt förstahandsval.  
Alternativet skapar en förutsägbar övergång men ökar driftkostnaderna med minst 4 mnkr 
per år och medför en organisatorisk ineffektivitet genom tomma lokaler.  
Utgången vid en eventuell rättslig prövning är oviss. 
 

3. Utveckla verksamheten på Ucklumskolan till att även omfatta mellanstadium.  
Alternativet skapar en förutsägbar skolgång inom samma enhet men ökar 
driftskostnaderna med ca 4,3 mnkr per år och medför organisatorisk ineffektivitet genom 
tomma lokaler.  
Alternativet medför inga juridiska konsekvenser. 
 

4. Invänta förändrad lagstiftning som väntas möjliggöra ”skolspår”. 
Alternativet skapar inte en förutsägbar övergång i nuläget och medför inga ekonomiska 
konsekvenser. Det medför inte heller några juridiska konsekvenser. 
 

Förvaltningen instämmer med utredaren i att alternativ ett är det alternativ som är mest 
genomförbart, trots oviss utgång vid en eventuell rättslig prövning. Detta eftersom att avstå 
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från att göra en förändring och bevara nuvarande struktur och utformning inte är ett alternativ 
i uppdraget från kommunstyrelsen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
I utredningen redovisas barnkonsekvensanalys i anslutning till varje alternativ.  
 
Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 5 om God utbildning för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-12 
Rapport – långsiktig och hållbar lösning för att elever i årskurs 3 på Ucklumskolan får en 
förutsägbar övergång till årskurs 4 2021-11-11 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-31 § 123 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Marie Wrethander 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Utredning – Ucklumskolans elevers övergång 
till årskurs årskurs 4 

Sammanfattning 
Ucklumskolan omfattar förskoleklass till och med årskurs 3. Elever som undervisas på 
Ucklumskolan måste göra ett skolval inför årskurs 4. Andra skolors avsaknad av kapacitet har 
medfört att eleverna inte kunnat välja mellan samtliga skolor vilket skapat ovisshet för 
eleverna. För att öka förutsägbarheten har kommunen fem handlingsalternativ. 

Alternativ Konsekvenser ur 
ett barnperspektiv 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Juridiska 
konsekvenser 

1. Samorganisera 
Ucklumskolan med en 
annan skola till en 
gemensam skolenhet 

Skapar en 
förutsägbar 
övergång. 

Medför inga 
ekonomiska 
konsekvenser. 

Ucklumskolan upphör 
vara en egen skola.  
Oviss utgång vid en 
eventuell rättslig 
prövning. 

2. Förändra riktlinjerna 
så att elever som måste 
byta skola mellan 
lågstadium och 
mellanstadium har en 
ovillkorad rätt till sitt 
förstahandsval 

Skapar en 
förutsägbar 
övergång. 

Ökar 
driftskostnaderna 
med minst 4 miljoner 
kronor per år. 
Medför 
organisatorisk 
ineffektivitet genom 
tomma lokaler. 

Alla elever som måste 
byta skolenhet ges 
samma rättighet vilket 
omfattar Ucklumskolans 
elever, nyinflyttade 
elever och elever som 
flyttar inom kommunen. 
Oviss utgång vid en 
eventuell rättslig 
prövning. 

3. Utveckla 
verksamheten på 
Ucklumskolan till att 
även omfatta 
mellanstadium 

Skapar en 
förutsägbar 
skolgång inom 
samma enhet. 

Ökar 
driftskostnaderna 
med cirka 4,3 
miljoner kronor per 
år. 
Medför 
organisatorisk 
ineffektivitet genom 
tomma lokaler. 

Medför inga juridiska 
konsekvenser. 

4. Invänta förändrad 
lagstiftning som väntas 
möjliggöra ”skolspår” 

Skapar inte en 
förutsägbar 
övergång i nuläget. 

Medför inga 
ekonomiska 
konsekvenser. 

Medför inga juridiska 
konsekvenser. 

5. Avveckla 
grundskoleverksamhete
n på Ucklumskolan 

Tar bort 
utmaningarna som 
uppstår vid 
övergång. Flera 
elever får lång 
färdväg. 

Minskar 
driftskostnaderna 
med cirka 4 miljoner 
kronor per år. 

Medför inga juridiska 
konsekvenser. 
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Bakgrund 
Ucklumskolan är en grundskola med drygt 40 elever belägen i Ucklum. Skolan omfattar 
förskoleklass till och med årskurs 3. När eleverna ska börja årskurs 4 måste de göra ett skolval. 
Till höstterminen 2021 önskade samtliga elva elever som skulle börja årskurs 4 
Spekerödskolan. Eftersom Spekerödskolan enbart hade fem lediga platser i årskurs 4 för 
läsåret 2021/2022 kunde inte alla beredas plats inom den befintliga organisationen. 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag på en långsiktig och hållbar lösning för att eleverna i årskurs 3 på Ucklumskolan får 
en förutsägbar övergång till årskurs 4. 
 

Introduktion till handlingsalternativ 
Kommunen har fyra alternativ som skulle ge eleverna på Ucklumskolan en förutsägbar 
övergång till årskurs fyra. Alternativen framgår nedan och är rangordnade utifrån 
genomförbarhet. Det mest tänkbara alternativet är rangordnat som alternativ 1.  

1. Samorganisera Ucklumskolan med en annan skola till en gemensam skolenhet 
2. Förändra riktlinjerna så att elever som måste byta skola mellan lågstadium och 

mellanstadium har en ovillkorad rätt till sitt förstahandsval 
3. Utveckla verksamheten på Ucklumskolan till att även omfatta mellanstadium 
4. Invänta förändrad lagstiftning som väntas möjliggöra ”skolspår” 

De fyra handlingsalternativen och deras konsekvenser redogörs för på kommande sidor.  
Utöver de fyra handlingsalternativen kan kommunen även avstå från att göra en förändring 
och bevara nuvarande struktur och utformning. Skäl att avstå från förändring kan vara de 
ekonomiska konsekvenserna och/eller de juridiska svårigheterna med föreslagna 
handlingsalternativ. Eftersom detta alternativ inte innebär någon förändring mot hur det ser ut 
i nuläget beskrivs inte detta alternativ ytterligare.  
Utredningen utgår från handlingsalternativens konsekvenser för barn, ekonomi och juridik. 
Utöver dessa tre faktorer finns ytterligare perspektiv för kvaliteten i verksamheten som är 
intressanta oavsett vilket handlingsalternativ som väljs. SKR menar exempelvis att det kan 
vara utmanande för mindre skolor att dels kunna anställa tillräckligt många legitimerade lärare 
för att garantera behörighet i alla ämnen, dels ha tillgång till alla funktioner såsom bibliotek, 
elevhälsolokaler och hemkunskapssal. Kunskapsresultaten är också klart lägre för skolor med 
färre än 50 elever i alla årskurser, även om det delvis förklaras av de så kallade resursskolorna.1 
En annan av kommunernas största utmaningar är att säkerställa den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Erfarenhetsmässigt är det svårare att rekrytera till mindre enheter i 
allmänhet och till enheter som logistiskt är mer otillgängliga i synnerhet. Mindre enheter är 
också mer sårbara för sjukfrånvaro bland personalen. Sammanfattningsvis kvarstår ett antal 
utmaningar för kommunen som inte adresseras eller påverkas av föreslagna 
handlingsalternativ.  
 

  

 
1 SKR – Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat, 2018 
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Handlingsalternativ 1: Samorganisera Ucklumskolan med en annan 
skola till en gemensam skolenhet 
Alternativet i korthet 

• Ucklumskolan samorganiseras med Spekerödskolan i en gemensam skolenhet. 
• De elever som nu går i Ucklumskolan får en förutsägbar övergång till årskurs 4. 
• Handlingsalternativet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
• Eftersom alternativet innebär en gemensam skolenhet upphör Ucklumskolan som 

skolenhet att existera. 
• Utifrån praxis och förarbeten till den nya skollagen är det ovisst hur en eventuell rättslig 

prövning av sammanslagningen skulle falla ut.  
 
Beskrivning av alternativ 
Handlingsalternativ 1 innebär att Ucklumskolan samorganiseras med en annan skola som 
bedriver undervisning i årskurs 4 till 6. Ucklumskolan och den andra skolan bildar en 
gemensam skolenhet. 
Ucklumskolan är kommunens 
enda skolenhet som enbart 
omfattar förskoleklass till och 
med årskurs 3. Övriga enheter 
bedriver verksamhet som 
omfattar antingen förskoleklass 
till och med årskurs 6, eller 
årskurs 7 till och med årskurs 9. I 
teorin kan således Ucklumskolan 
långsiktigt integreras med 
samtliga mellanstadieskolor. 
Färdväg från Ucklumskolan till 
övriga enheter är enligt följande: 

• Kyrkenorumskolan (7,9 km) 
• Spekerödskolan (9,1 km) 
• Hallernaskolan (9,7 km) 
• Kristinedalskolan (10,3 km) 
• Kopperskolan (11,2 km) 
• Stora Högaskolan (12,9 km) 
• Ekenässkolan (14,3 km) 
• Jörlandaskolan (16 km) 

 
 
 
Val av skolenhet att samorganisera med 
Utifrån nuvarande befolkningsprognos och kommunens lokalförsörjningsplan bedöms 
kommunens södra delar ha kapacitet att ta emot även Ucklumskolans elever. I söder ingår 
Spekerödskolan, Stora Högaskolan och Jörlandaskolan. 
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Staplarna i diagrammet ovan visar hur många klassrum, inklusive tillfälliga klassrum som 
finns. Staplarna visar också planerad utbyggnad eller ombyggnation i antal klassrum. Den 
understa linjen i diagrammet visar en uppskattning av hur många klassrum som behövs på 
Jörlandaskolan, Stora Högaskolan F-6 och Spekerödskolan. Den översta linjen visar hur 
många klassrum som behövs inklusive Ucklumskolan.  
Av diagrammet framgår att det kommer finnas kapacitet i Söder för Ucklumskolans elever vid 
en samorganisering från läsåret 2022/2023.  Ucklumskolans elever behöver cirka fyra 
klassrum i nuläget. Givet att det fortsatt är förhållandevis få elever per klass på Ucklumskolan 
kan det även finnas vissa samordningsvinster vid en eventuell samorganisering. Genom att öka 
antalet elever per klass minskar den samorganiserade enhetens behov av klassrum totalt sett.  
Utifrån avstånd till enheterna i söder bedöms Spekerödskolan som det mest lämpliga 
alternativet att samordna Ucklumskolan med. Sökmönstren till skolenheterna i söder har också 
förändrats över tid vilket minskat antalet skolval till Spekerödskolan. Detta syns exempelvis 
genom att det för innevarande läsår enbart är en förskoleklass på Spekeröd. Spekerödskolan 
bedöms ha plats för samtliga elever som ska börja mellanstadiet från och med nästa läsår. 
 
Konsekvenser ur ett barnperspektiv 
Förslaget bedöms gynna barn genom att skapa en förutsägbar skolgång.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Handlingsalternativet bedöms inte medföra några merkostnader för kommunen som helhet.  
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Juridisk bedömning 
Oklart om det är möjligt att samorganisera 
Bestämmelserna om vad som i vardagligt tal kallas en skola benämns i lagstiftningen som 
skolenhet. Enligt skollagen är en skolenhet en av huvudmannen organiserad enhet som 
omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra.2 Enligt 
förarbetena avser skolenhet de fysiska byggnader där huvudmannen bedriver sin verksamhet. 
För att flera byggnader ska anses som en skolenhet krävs att de ligger någorlunda nära varandra 
och på ett naturligt sätt hör ihop.3  
Frågan om vad som är en eller flera skolenheter har prövats rättsligt vid flera tillfällen. 
Skolväsendets överklagandenämnd har exempelvis uttalat att det saknar betydelse om skolor 
har samma rektor, gemensam budget och gemensam elevhälsa.4 Skolinspektionen har ansett 
att två skolbyggnader som var 500 meter isär med en trafikerad väg emellan inte utgjorde en 
skolenhet.5 Kammarrätten i Stockholm har ansett att två skolbyggnader inte var en skolenhet 
även om avståndet var 150 meter eftersom det fanns bebyggelse emellan.6  
Om det däremot finns en naturlig och godtagbar uppdelning finns inga hinder för kommunen 
att organisera sina skolenheter på det sätt som kommunen anser lämpligt. Kommunen kan 
exempelvis dela upp en skola i två eller fler skolenheter såsom en F-6 och en 7-9.7 Exempel 
på detta i Stenungsund är Kristinedalskolan och Stora Högaskolan som båda är uppdelade i 
två skolenheter vardera.  
Av förarbetena till skollagen framgår dock att huvudmannen har frihet att organisera 
verksamheten på det sätt som passar de lokala förutsättningarna.8 Utifrån lokala 
förutsättningar är det möjligt att argumentera för att kommunen har möjlighet att 
samorganisera Ucklumskolan med en annan skola i en gemensam skolenhet.  
 
En gemensam skolenhet får konsekvenser för framtida skolval 
Vad som utgör en skolenhet får vissa juridiska konsekvenser. Det är exempelvis till en 
skolenhet som en elev ansöker om plats. En samorganisering med Spekeröd innebär att elever 
i formell mening inte längre kommer att söka plats på Ucklumskolan inför förskoleklass utan 
på Spekerödskolan. Även om Ucklumskolans byggnader står kvar upphör Ucklumskolan – 
definitionsmässigt – att existera.   
 
Samorganisering av enbart årskurs 4-6 avhjälper inte problemet med skolval 
För att avhjälpa utmaningen med skolvalsansökan till förskoleklass hade kommunen först 
kunnat införa ytterligare en skolenhet (”Ucklumskolan 4-6”) och samorganisera den med 
Spekerödskolan. Denna konstruktion löser dock inte grundproblemet eftersom det är vid byte 
av skolenhet som ett skolval måste göras. Rättspraxis visar att en elev inte är garanterad att gå 
kvar på samma skola om den har flera skolenheter vid skolenhetsbyte.9 Exempelvis är en elev 
som går i Stora Högaskolan F-6 inte garanterad plats på Stora Högaskolan 7-9 eftersom eleven 

 
2 Skollag (2010:800) 1 kap 3 § 
3 Prop. 2009/10: 165 s. 633 
4 ÖKN 2019, dnr 2019:801 
5 Skolinspektionen, dnr 41-2014:3546 
6 Kammarrätten i Stockholm, dom 2014-12-15, nr 3511-14. 
7 ÖKN 2019, dnr 2019:1152 
8 Prop. 2009/10 s. 250 
9 ÖKN 2019, dnr 2019:1152 
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byter skolenhet och ansöker om plats på samma villkor som alla elever i kommunen utifrån 
kommunens prioriteringsordning.   
 
Rektor har beslutsmandat över sin inre organisation 
Genom att besluta om en samorganisering i en gemensam skolenhet överlåter kommunen på 
rektor att avgöra i vilka klassrum som undervisningen ska bedrivas i.10,11 Kommunen som 
huvudman har därmed, vid en samorganisering, inte längre beslutsmandat att avgöra vilka 
elever som kommer att undervisas i Ucklumskolans lokaler.  
Elever som har ansökt om plats på Ucklumskolan kan därför komma att undervisas helt eller 
delvis i Spekerödskolan. Vice versa kan elever som sökt till Spekerödskolan komma att 
undervisas helt eller delvis i Ucklumskolans lokaler.  
 

  

 
10 Skollag (2010:800) 2 kap 10 §  
11 Prop. 2009/10 s. 648 
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Handlingsalternativ 2: Förändra riktlinjerna så att elever som måste 
byta skolenhet mellan lågstadium och mellanstadium har en ovillkorad 
rätt till sitt förstahandsval 
Alternativet i korthet 

• Kommunen ändrar sina riktlinjer så att elever som måste byta skolenhet till mellanstadiet 
har rätt till sitt förstahandsval. 

• Om kapacitet saknas där eleverna önskar gå måste sådan kapacitet skapas, antingen genom 
moduler eller genom utbyggnad. 

• Rättigheten omfattar elever som ska lämna Ucklumskolan, nyinflyttade elever och elever 
som flyttar en längre sträcka inom kommunen. 

• Förslaget kommer att vara kostnadsdrivande under lång tid och merkostnaden uppskattas 
initialt till cirka 4 miljoner kronor per år. 

 
Beskrivning av alternativ 
Handlingsalternativ 2 går ut på att förändra kommunens riktlinjer för prioriteringsgrunder så 
att elever som måste byta skolenhet mellan lågstadium och mellanstadium ges företräde 
framför andra elever. Detta innebär att eleverna som ska sluta årskurs tre på Ucklumskolan har 
full rådighet över sin framtida skolgång.  
Det finns vissa organisatoriska utmaningar med detta alternativ som är svåra att förutse. Det 
kan exempelvis bli så att Ucklumeleverna ett år väljer Spekerödskolan, nästa år Hallernaskolan 
och året därpå en tredje skola. Det är också möjligt att eleverna väljer olika skolor. 
Om den skolenhet som Ucklumeleverna önskar gå på saknar kapacitet behöver sådan kapacitet 
skapas. Detta kan göras genom utbyggnationer eller tillfälliga modullösningar, utifrån vad som 
bedöms långsiktigt mest gynnsam för kommunen. Det finns vissa praktiska utmaningar med 
detta upplägg. Det är exempelvis viss ställtid innan ytterligare kapacitet kan skapas och det 
kan således vara svårt att garantera den ökade kapaciteten med kort varsel. Därutöver 
tillkommer merkostnader för ytterligare personal vid delning av undervisningsgrupper. 
 
Konsekvenser ur ett barnperspektiv 
Förslaget bedöms gynna barn genom att skapa en förutsägbar skolgång.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Handlingsalternativet bedöms medföra betydande merkostnader som är svåra att förutse. 
Förslaget bedöms driva kostnader på ett oförutsägbart sätt under så lång tid som 
handlingsalternativ 2 gäller och ett antal år därefter.    
Vid antagande om att en skola saknar kapacitet och sådan kapacitet måste tillskapas ökar 
driftskostnaderna med cirka 1,2 miljoner kronor per klass och år.12 Vid ytterligare en 
mellanstadieparallell på en skola som saknar kapacitet uppgår således merkostnaden till cirka 
3,6 miljoner kronor per år i driftskostnad. Per modul uppskattas kostnaden för etablering, 
avveckling och handläggning till cirka 0,3 miljoner kronor.13  

 
12 Antagandet bygger på nuvarande avtal om en mindre modul samt genomsnittlig lön för en lärare inom årskurs 4-
6 inklusive PO-kostnader. 
13 Antagandet bygger på nuvarande avtal om en mindre modul samt att det krävs cirka 100 timmar á 1000 kronor i 
handläggning för tjänstepersoner. Timkostnaden baseras på kommunens taxa för bygglov men inkluderar även 
handläggning för samtliga tjänstepersoner. 
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Vid utbyggnad av fler paralleller ökar kostnaderna proportionerligt enligt ovan resonemang.  
Till den samlade kostnaden för handlingsalternativet tillkommer även organisatorisk 
ineffektivitet på andra enheter som kan få lägre intäkter, överkapacitet i lokaler och övertalig 
personal. Den samlade kostnaden är omöjlig att förutse. 
Handlingsalternativet kommer även driva kostnader under en tid efter att handlingsalternativet 
eventuellt avvecklas. Dessa merkostnader uppstår till följd av att vissa skolor där kapacitet 
skapats får övertalig personal och tomma lokaler. 
   
Juridisk bedömning 
Kommunen måste behandla sina kommunmedlemmar lika 
Likställighetsprincipen anger att kommunen måste behandla kommunmedlemmar eller 
grupper av kommunmedlemmar i samma situation lika.14 Särbehandling får endast ske på 
saklig och objektiv grund. Kommunen behöver således ge alla elever som ska göra ett skolval 
samma möjligheter.  
 
Principen om fritt skolval 
Enligt skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där eleven önskar att 
eleven ska gå. Kommunen får enbart frångå elevens vårdnadshavares önskemål om (1) den 
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
för kommunen eller om (2) det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och 
studiero.15  
Skollagen anger således att vårdnadshavarnas val ska utgöra det primära kriteriet för hur 
kommunen placerar eleverna.16  
Det första avsteget, angående betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, betyder 
i korthet att det är möjligt att neka vårdnadshavarnas val om en enskild elevs val av skola 
skulle medföra orimliga konsekvenser för kommunen. Ett exempel på betydande ekonomiska 
svårigheter är att kommunen vid mottagande skulle vara tvungen att bygga ut skolan.17 Det 
andra avsteget tar sikte på kommunens möjligheter att omplacera en elev till en annan enhet. 
Avsteg från vårdnadshavares önskemål med hänvisning till andra elevers trygghet och studiero 
är mycket sällsynt.  
En utökning av rätten till sitt förstahandsval vid skolenhetsbyte mellan låg- och mellanstadium 
innebär således att kommunen går utöver vad som kommunen är skyldig att göra.  
 
Elever har rätt att gå i en skola nära hemmet 
Av skollagen följer att en elev har rätt att placeras på en skolenhet nära hemmet 
(närhetsprincipen). I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen framgår att ”nära 
hemmet” inte ska anses ge utrymme för att de elever som bor närmast en skola enbart av detta 
skäl ges företräde framför andra sökande i kommunen.18 Vidare ansåg domstolen att det är upp 
till varje kommun att bestämma vilka kriterier som ska gälla för att närhetsprincipen ska anses 
råda.  

 
14 Kommunallag (2017:725) 2 kap 1 § 
15 Skollag (2010:800) 10 kap 30 §  
16 Prop. 2009/10:164 s. 377ff 
17 ÖKN 2016, dnr 2016:45 
18 HFD 2015 ref 50 
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I Stenungsund tillämpas så kallad relativ närhet. Relativ närhet innebär att närhetsprincipen 
utgår ifrån skillnaden i avstånd till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.  
 
Urvalsprinciper i Stenungsund 
Om det inte finns plats för alla sökande till en skolenhet behöver huvudmannen ha 
urvalskriterier för att avgöra vilka elever som får plats. Det står huvudmannen i stort sett fritt 
att avgöra vilka urvalskriterier som ska råda så länge dessa är objektiva, sakliga och icke-
diskriminerande.19  
För fristående utförare måste urvalskriterierna godkännas av Skolinspektionen. Dessa kan 
fungera som exempel på möjliga urvalsgrunder. Skolinspektionen har tidigare bland annat 
godkänt anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur som urvalsprinciper.20 
I Stenungsund tillämpas följande urvalsprinciper:  
(1) Elever med särskilda behov  
(2) Tidigare placering (det vill säga kunna läsa med sina tidigare klasskamrater vid skolbyte)  
(3) Syskonförtur  
(4) Relativ närhet 

Skolväsendets överklagandenämnd har vid flera tillfällen prövat vad som är godtagbara 
urvalsprinciper. Överklagandenämnden har exempelvis upphävt beslut utifrån särskilda skäl 
eftersom grunden till beslutet inte är tillräckligt precist.21 Överklagandenämnden har även 
upphävt beslut där elever rangordnats utifrån födelsedatum eftersom alla elever inte sökt på 
lika villkor.22  
 
Sammantagen juridisk bedömning 
Av ovanstående följer att kommunen inte kan särbehandla elever som tidigare gått på en 
specifik skola framför andra elever. Det kan exempelvis uppstå ett scenario där kommunen 
beviljar mottagande på en skolenhet för Ucklumskolans elever medan andra elever får avslag 
med hänvisning till organisatoriska svårigheter.  
En tänkbar lösning kan vara att ge alla elever som måste byta skola från årskurs 3 till årskurs 
4 samma rätt. I nuläget skulle Ucklumskolans elever omfattas av en sådan rättighet. 
Rättigheten kan även komma att omfatta elever som flyttar till Stenungsund från andra 
kommuner eller elever som flyttar en förhållandevis lång sträcka inom kommunen 
(exempelvis från Timmerviken till Svenshögen) och som av praktiska skäl har svårt gå kvar 
på sin tidigare skola. Det är dock oklart om denna rättighet skulle godkännas vid en eventuell 
juridisk prövning.  
 

  

 
19 HFD 2015 ref 50 
20 Se Skolinspektionens vägledning om att starta en fristående skola 
21 ÖKN 2017, 2017:139 
22 ÖKN 2019, 2019:1036 
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Handlingsalternativ 3: Utveckla verksamheten på Ucklumskolan till att 
även omfatta mellanstadium 
Alternativet i korthet 

• Ucklumskolan byggs ut så att den omfattar förskoleklass till och med årskurs 6. 
• Investeringen uppskattas kosta cirka 38 miljoner kronor. 
• Den årliga driftskostnadsökningen uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor.  
 
Beskrivning av alternativ 
För att avhjälpa problemen med ovisshet som uppstår när eleverna på Ucklumskolan måste 
byta skolenhet inför mellanstadiet kan kommunen välja att utöka verksamheten på 
Ucklumskolan till att även omfatta mellanstadium. 
Eleverna skulle i handlingsalternativ 3 således läsa förskoleklass till och med årskurs sex på 
Ucklumskolan. Ucklumskolan är dock inte dimensionerad för en sådan utökning av elever, 
bland annat till följd av tidigare beslut om att utöka förskoleverksamheten inom skolans 
lokaler.23 Ucklumskolan saknar därtill vissa klassrum som behöver finnas enligt timplanen i 
årskurs 6. Utbyggnaden skulle uppskattningsvis omfatta tre klassrum, musiksal, slöjdsalar, 
NO/bild-sal samt lokaler för elevhälsan. 
Eleverna på ”Ucklumskolan F-6” kommer i handlingsalternativ 3 fortsatt behöva göra ett 
skolval inför årskurs 7.  
 
Konsekvenser ur ett barnperspektiv 
Förslaget bedöms gynna barn genom att skapa en förutsägbar skolgång.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattningsvis krävs en utbyggnad om cirka 940 m2 bruksarea (BRA) enligt följande: 

• Hemvistyta (klassrum, personalrum, kapprum, förråd, WC och RWC): ca 400 m2.  
• Elevhälsa (rum för skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator, vilorum, väntrum 

och wc): ca 70 m2. 
• Slöjdsalar inklusive förråd: ca 205 m2. 
• Musiksal inklusive grupprum och förråd: 80 m2. 
• NO- och bildsal inklusive förråd och labbrum: 185 m2. 

Givet ett schablontillägg om 15 procent för teknikytor och väggar uppskattas kostnaden för 
utbyggnaden till cirka 37,8 miljoner kronor.24 
Den årliga driftskostnaden skulle öka med cirka 4,3 miljoner kronor varav cirka 1,46 miljoner 
utgör kapitalkostnader och cirka 2,84 miljoner kronor utgör personalkostnader.25 
 
Juridisk bedömning 
Handlingsalternativet kräver bygglov. I övrigt medför handlingsalternativet inga juridiska 
konsekvenser.  

 
23 Kommunstyrelsen 2019-09-23 
24 Lokalytor är hämtade från Stockholm stads lokalprogram. Kostnaden har antagits vara 35 000 kronor per m2. 
25 Antagandet bygger på 30 års avskrivning, 1 procent ränta och att cirka 4 årsarbetare lärare och 0,5 årsarbetare 
elevhälsa behövs.  
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Handlingsalternativ 4: Invänta förändrad lagstiftning som väntas 
möjliggöra ”skolspår” 
Alternativet i korthet 

• I SOU:n En mer likvärdig utbildning föreslås en möjlighet för kommunen att införa 
”skolspår”. Skolspår innebär att kommunen kan ”koppla ihop” enheter för att på så vis 
skapa förutsägbarhet.  

• Förslagen – om de blir verklighet – bedöms införas först om flera år. 
• Alternativet löser inte utmaningarna vid övergång under kommande år.  
 
Beskrivning av alternativ 
Lagstiftaren har noterat att det finns utmaningar avseende kommunens möjlighet att styra 
skolval med nuvarande lagstiftning. I SOU 2020:28 – En mer likvärdig utbildning föreslår 
utredaren att urvalsprinciperna klargörs i lag och att det införs en möjlighet till ”skolspår”.26 
Skolspår innebär att elever som inte gör ett skolval vid skolenhetsbyte följer ett förutbestämt 
spår.  
Remissinstanser har i november 2020 lämnat sina synpunkter på utredningen. I nästa steg ska 
regeringen ta fram en lagrådsremiss och därefter formulera förslaget i en proposition. En 
eventuell lagförändring kan inte förväntas träda i kraft i närtid.  
Handlingsalternativ 4 löser således inte utmaningarna med övergång från Ucklumskolan inom 
överskådlig tid.   
En kommun som redan prövat att införa ”skolspår” är Stockholms stad. Stockholm valde dock 
att avveckla sina skolspår efter att flera prejudicerande beslut gått emot staden. En annan 
kommun som nyligen hanterat motsvarande utmaning som Stenungsunds kommun är 
Göteborgs stad. I likhet med Stenungsund skapade avsaknaden av enhetlighet i 
skolenhetsstruktur inom Göteborg en oförutsägbar övergång mellan skolenheter. Göteborg 
har, i korthet, även identifierat liknande svårigheter som denna utredning belyser med att införa 
”skolspår” och/eller att samorganisera skolenheter. Grundskolenämnden beslutade om en 
omorganisering av skolenheterna så att skolenheterna antingen omfattar F-6, 7-9 eller F-9 
istället för att införa skolspår.27 Centralt för detta beslut var även att skapa ”bärkraftiga” 
enheter ur ekonomisk och pedagogisk synpunkt. Grundskolenämnden beslutade därför också 
att varje skolenhet bör omfatta minst 500 elever och minst tre paralleller per årskurs. 28  
 
Konsekvenser ur ett barnperspektiv 
Handlingsalternativ 4 innebär att det fortsatt – och under ett antal år – råder ovisshet gällande 
övergång från Ucklumskolan till årskurs 4.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Handlingsalternativet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Juridiska bedömning 
Handlingsalternativet medför inga juridiska konsekvenser.  

 
26 SOU 2020:28 s. 359f  
27 Exempelvis samorganiserades Brunnsboskolan F-3, 4-6 och 7-9 till Brunnsboskolan F-9. 
28 Grundskolenämnden i Göteborg stad, 2020-06-24, § 156 
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§ 123 Dnr: KS 2021/292 
 
Skolval 2021 - Ucklumskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar, att mot bakgrund av beslutet i kommunstyrelsen den 25 maj 2020 
rörande fastställande av ”Riktlinjer för skolplacering i Stenungsunds kommun”, kan 
önskemålet om placering av elever i Spekerödskolan enligt skrivelse daterad den 11 mars 
2021 ej tillgodoses. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på en 
långsiktig och hållbar lösning för att eleverna i åk 3 på Ucklumskolan får en förutsägbar 
övergång till åk 4. 
 
Reservation 
Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST) och Ulla Johansson (SD) reserverar sig till 
förmån för Emma Ramhults (V) förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till hösten ska elva elever från Ucklumskolan börja fjärde klass. När en elev ska börja 
förskoleklass eller byta skolenhet har vårdnadshavare, enligt skollagen, rätt att göra ett 
skolval. I Stenungsunds kommun är Ucklumskolan F-3 en egen skolenhet vilket innebär att 
vårdnadshavare gör ett skolval när elev ska börja årskurs 4. Vårdnadshavarna har nu 
genomfört skolvalet och har i samtliga fall valt Spekerödskolan som sitt förstahandsval. I höst 
har Spekerödskolan fem lediga platser och dessa platser erbjuds utifrån principen för relativ 
närhet.   
 
Berörda vårdnadshavare har erbjudits att göra ett tidigarelagt omval för att möjliggöra en 
sammanhållen placering på Kyrkenorumskolan, Ekenässkolan eller Stora Höga skolan. 
 
Beslutsunderlag 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 § 33 
Tjänsteskrivelse 2021-03-24 
Skrivelse till kommunstyrelsen från föräldrar i Ucklumskolan 2021-03-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar, att mot bakgrund av beslutet i 
kommunstyrelsen den 25 maj 2020 rörande fastställande av ”Riktlinjer för skolplacering i 
Stenungsunds kommun”, kan önskemålet om placering av elever i Spekerödskolan enligt 
skrivelse daterad den 11 mars 2021 ej tillgodoses.  
 
Jan Rudén (S) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att ta fram olika förslag på 
en långsiktig och hållbar lösning för att eleverna i åk 3 på Ucklumskolan får en förutsägbar 
övergång till åk 4 med följande motivering: Den 25 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen att 
fastställa ”Riktlinjer för skolplacering i Stenungsunds kommun”. Av riktlinjerna var det svårt 
att förutse de konsekvenserna som redovisas i skrivelse till kommunstyrelsen den 11 mars 
2021, från föräldrar till barn i Åk 3 i Ucklumskolan. Av riktlinjerna framgår innebörden av 
närhetsprincipen enligt Skollagen. Ucklumskolan är den enda skolan i kommunen som enbart 
har f-3. För att undvika fler situationer som denna finns det starka skäl att se över möjligheten 
att ”koppla” Ucklumskolan till en skolenhet med Åk 4-6.  
 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Jan Rudén (S) förslag som helhet. 
 
Lisbeth Svensson (L) föreslår som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
Ucklumskolan kan ingå i skolenhet tillsammans med skola som har åk 4-6. 
 
Emma Ramhult (V) föreslår att de elever i åk 3 på Ucklumskolan, som valt Spekerödskolan 
som förstahandsval i skolvalet inför läsåret 2021/2022, erbjuds plats i åk 4 på Spekerödskolan 
HT-21 och tillstyrker Jan Rudéns (S) tilläggsförslag. 
 
Maria Renfors (M) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag och Lisbeth Svenssons (L) 
tilläggsförslag. 
 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Emma Ramhults (V) förslag och Jan Rudéns (S) 
tilläggsförslag. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker Emma Ramhults (V) förslag och Jan Rudéns (S) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att ställa Jan 
Rudéns (S) förslag mot Emma Ramhults (V) förslag. Ordföranden konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag. Därefter ställer ordföranden 
Jan Rudéns (S) och Lisbeth Svenssons (L) tilläggsförslag mot varandra och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Rudéns (S) tilläggsförslag.  
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Beslut skickas till 
Agneta.dejenfelt@stenungsund.se 
Jeanette.johansson@stenungsund.se 
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§ 82 Dnr: KS 2021/245 
 
Redovisning av användningen av Stenungskolans mark och lokaler 
samt översyn av möjligheterna till samlokalisering av utbildning till 
Nösnäs-området. 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar 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. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 (§ 96) att när den nya skolan i Hallerna står 
färdig ska högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Förvaltningen föreslog med 
anledning av detta att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända samt daglig verksamhet.  
Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, att användningen av Stenungskolans 
mark och lokaler utreds vidare av förvaltningen. Hasselbacken utveckling skulle engageras i 
de delar sektor utbildnings verksamheter på Hasselbacken ingår i den tänkta 
omflyttningsplanen. Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att se över möjligheterna till samlokalisering av sektor utbildnings verksamheter till Nösnäs-
området. 
 
Förvaltningen har utifrån besluten utrett bästa användningsområde för Stenungskolans 
lokaler. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Skrivelse från PRO om förslag på bättre tillgänglighet till aktiviteter för kommunens 
pensionärer 
Skrivelse från Rädda barnen angående Stenungskolans lokaler 
Beslut KF 2021-05-06 
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Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
 
 
Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 
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Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av användningen av Stenungskolans mark och lokaler 
samt översyn av möjligheterna till samlokalisering av utbildning till 
Nösnäs-området 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar 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 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 (§ 96) att när den nya skolan i Hallerna står 
färdig ska högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Förvaltningen föreslog med 
anledning av detta att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända samt daglig verksamhet.  
Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde, att användningen av Stenungskolans 
mark och lokaler utreds vidare av förvaltningen. Hasselbacken utveckling skulle engageras i 
de delar sektor utbildnings verksamheter på Hasselbacken ingår i den tänkta 
omflyttningsplanen. Kommunfullmäktige beslutade även att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att se över möjligheterna till samlokalisering av sektor utbildnings verksamheter till Nösnäs-
området. 
 
Förvaltningen har utifrån besluten utrett bästa användningsområde för Stenungskolans 
lokaler. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
 
När den nya högstadieskolan står färdig på Hallerna år 2023 kommer 
högstadieundervisningen på Stenungskolan att upphöra. Förvaltningen har föreslagit att 
lokalerna istället ska användas till verksamheterna vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända samt daglig verksamhet. Dessa verksamheter 
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skulle då utrymma flertalet andra lokaler i kommunen som idag finns geografiskt utspridda i 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 (§ 96), utifrån förvaltningens 
förslag, att användningen av Stenungskolans mark och lokaler ska utredas vidare av 
förvaltningen. I utredningen ska förvaltningen redovisa totalkostnad för omflyttning. 
Dessutom ska alternativa lösningar redovisas, däribland att se över möjligheterna till 
samlokalisering av utbildningsverksamheten till Nösnäs-området. I utredningen ska även 
Hasselbacken utveckling engageras i de delar sektor utbildnings verksamheter på 
Hasselbacken ingår i den tänkta omflyttningsplanen.  
 
Förvaltningen har utifrån besluten utrett bästa användningsområde för Stenungskolans lokaler 
och bedömer fortsatt att Stenungskolans lokaler bör hanteras enligt tidigare redovisat förslag. 
Detta var även slutsatsen utifrån den dialog som skett med Hasselbacken i utveckling. 
Förvaltningen förbereder för att under vintern 2021 vidare utreda kostnaderna för omflyttning 
och iordningställande av lokalerna. Investeringskostnaderna beror på specifika 
verksamhetsbehov, fastighetens nuvarande skick och vilka verksamheter som kommer nyttja 
lokalerna.  
 
Förvaltningens svar – att användningen av Stenungskolans mark och lokaler utreds 
vidare av förvaltningen och att alternativa lösningar redovisas 
 
Förvaltningen bedömer fortsatt att Stenungskolans lokaler bör hanteras enligt tidigare 
redovisat förslag. Det vill säga att samla Kompetens och utvecklings verksamheter 
(vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända) samt daglig 
verksamhet. Detta beror på de flertalet fördelar för såväl verksamheten som för elever och 
brukare. 

Förvaltningen bedömer att en samlokalisering kommer att underlätta samordning och 
samarbete mellan verksamheter som har och kommer att ha ett stort beroende mellan 
varandra, vilket i slutändan möjliggör för en bättre verksamhet. Stenungskolans lokaler är 
dessutom redan idag väl anpassade till undervisning och kommer att stå lediga under hela 
prognostiden samtidigt som vuxenutbildningens lokaler idag dåligt anpassade för 
utbildningsverksamhet. Stenungskolans placering är också värdefull då den centrala 
placeringen underlättar för såväl kommuninvånare som elever och lärare som bor utanför 
kommunen att ta sig till skolan. Cirka 35 procent av eleverna på vuxenutbildningen har idag 
en annan folkbokföringskommun än Stenungsund. Vuxenutbildning är beroende av att vara 
attraktiv och lättillgänglig även för de som bor utanför kommunen och en flytt till 
Stenungskolans mark gör det betydligt mer tillgängligt än idag. Detta gäller framförallt med 
tanke på att det nya resecentrumet kommer att vara i direkt anslutning till Stenungskolan. På 
samma sätt ökar attraktiviteten för att arbeta inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har 
under flera år haft utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen men genom att flytta 
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verksamheten till en stationsnära plats minskar restiden med kollektivtrafik för exempelvis en 
lärare boendes i Göteborg med cirka 20 minuter enkel väg.  

Förvaltningen bedömer samtidigt att det inte finns behov från någon annan verksamhet i 
kommunen att flytta in i Stenungskolans lokaler idag. 
 
En möjlighet för föreningslivet  
PRO Stenungsund och Rädda barnens lokalförening har i en skrivelse framfört intresse att 
kunna nyttja lokalerna i Stenungskolan. Utifrån lokalens centralt belägna plats och att 
vuxenutbildningens undervisning framförallt sker på dagtid bör det vara möjligt att lokaler i 
Stenungskolan kan hyras ut till exempelvis föreningar. En möjlighet för föreningar att röra sig 
i lokalerna skulle också kunna skapa mötesplatser för de som är integrerade i samhället och de 
som är nyanlända. Vuxenutbildningens verksamhet är flexibel och ojämn över tid vad gäller 
antal utbildningar och antal elever vilket borde ge möjligheter till att dela lokaler med 
civilsamhälleorganisationer. Samtidigt kan det också försvåras då lokalbehov ibland snabbt 
kan öka vilket skulle kunna leda till att föreningsverksamheter får anpassa sin verksamhet till 
andra tider exempelvis.  
 
Hasselbacken i utveckling 
Hasselbacken i utveckling är en samverkan mellan Stenungsundshem AB, Stenungsunds 
kommun och Hyresgästföreningen. Tillsammans arbetar de för att skapa och bibehålla ett 
tryggt, trivsamt och attraktivt Hasselbacken, som också ska vara ett område där man känner 
stolthet över att bo. 
 
I den dialog som funnits med Hasselbacken i utveckling finns en generellt positiv syn på att 
vuxenutbildningens verksamhet flyttar till Stenungskolans lokaler. Bland annat lyfte 
Polismyndighetens representant att myndigheten är positiv till en flytt för att möjliggöra för 
fler att röra sig ut ur området. Även Kristinedalskolans rektor ställde sig positiv till denna 
förändring. Skolan ser att vårdnadshavares till barn i skolan inte kommer till nya platser och 
nya möten med samhället då de både bor och får sin utbildning inom ett snävt geografiskt 
område, vilket försvårar integrationen. Detta gäller framförallt kvinnor. Mötet var samtidigt 
eniga om vikten av att lokalerna fylls med något nytt som kan stärka området och som ökar 
vuxennärvaron såväl dag- som kvällstid, exempelvis i form av föreningsaktiviteter. 
Förändringen kan möjliggöra för en nystart för området och det är viktigt att bostadsbolaget 
Stenungsundshem och kommunen har en fortsatt dialog om vilken typ av verksamhet som bör 
vara i lokalerna i framtiden. Stenungsundshem har inte analyserat kostnaderna för 
iordningställande av lokalerna, vilket samtidigt är beroende på vilken typ av verksamhet som 
tar över i lokalerna.   

Effekter av att lämna lokalerna på Hasselbacken 
Genom att gå ur det hyresavtal som idag finns med det kommunala bostadsbolaget 
Stenungsundshem AB möjliggörs 25 nya lägenheter i området alternativt möjlighet för en 
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annan verksamhet att flytta in lokalerna. Därtill skulle en flytt av verksamheten öka 
mötesplatserna för de som bor och studerar i Hasselbacken. Förvaltningen upplever att den 
inpendling som idag sker till Hasselbacken genom vuxenutbildningens nuvarande placering 
har en marginell effekt på integrationen. Som ovan nämnts skulle en omplacering av 
vuxenutbildningen till Stenungskolan skapa större möjligheter till integration.  
 
Alternativ – försäljning av fastigheten 
Den allt mer strategiskt viktiga marken bedömer förvaltningen kan behövas i framtiden. En 
försäljning av marken bedömer förvaltningen inte gynna kommunens flexibilitet i framtiden 
som är svår att förutsäga. Delar av ytan kan dessutom bebyggas med andra 
verksamhetslokaler. En försäljning av marken skulle försvåra kommunens rådighet över ytan 
men en försäljning av delar av ytan, för exempelvis bostadsbyggande, kan emellertid 
fortfarande vara aktuell men detta bör utredas vidare. Idag är det svårt att fastställa de 
ekonomiska konsekvenserna vid en försäljning då en ny detaljplan då behöver tas fram för 
området. Sammantaget ser förvaltningen att ägande av stora delar av fastigheten kan vara 
viktigt ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Detta med tanke på den allt mer 
tätbebyggda tätorten som kan försvåra framtida kommunala verksamhetslokalers placering. 
Ägande av fastigheten kan därmed ge kommunen ett manöverutrymme i en framtid som idag 
är svår att förutse.  
 
Alternativ - samlokalisering av utbildningslokaler till Nösnäsområdet 
En samlokalisering av vuxenutbildningens och gymnasieskolan vid Nösnäsområdet är möjligt 
men har flera utmaningar. För det första skulle ett fysiskt avstånd mellan de olika 
utbildningsformerna behövas. Detta utifrån att det inte är lämpligt att blanda myndiga och 
minderåriga i samma lokaler. Liknande samlokalisering har lett till problem där exempelvis 
föräldrar och barn gått i samma skola. Förvaltningen bedömer samtidigt att en samlokalisering 
av kommunens vuxen- och gymnasieutbildning till Nösnäsområdet inte är möjlig utifrån 
nuvarande lokalbestånd. En samlokalisering skulle med andra ord kräva en utbyggnation av 
lokalerna alternativt att minska antal utbildningsplatser inom någon eller båda skolformerna. 
En utbyggnation bedöms emellertid som möjlig och skulle då kunna placeras bakom 
nuvarande E-byggnad. Investeringskostnad för detta är inte fastställd.   
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Ur ett verksamhetsperspektiv skulle det till viss del finns det möjlighet till delade tjänster 
mellan de olika skolformerna. Det är samtidigt skillnad att undervisa barn och vuxna. Detta 
gäller framförallt yrkeslärare och specifikt lärlingsutbildningar, då undervisningen skiljer sig 
åt i relativt stor omfattning. Förvaltningen bedömer sammantaget att stordriftsfördelarna kan 
anses som relativt små i relation till övriga alternativ. Framförallt med tanke på att 
vuxenutbildningens nuvarande lokal, alternativt förslaget om lokalisering vid Stenungskolan, 
båda ligger så pass nära Nösnäsområdet att detta inte borde förhindra möjligheten till delade 
tjänster. 
 
Sammantaget är fördelarna fler att förlägga vuxenutbildningen till Stenungskolan. Detta gäller 
såväl ur ett verksamhetsperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. En flytt till 
Nösnäsområdet skulle också innebära att nya lokaler behöver byggas samtidigt som 
kommunen då skulle stå med tomma lokaler vid Stenungskolan.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen förbereder för att under vintern 2021 vidare utreda kostnaderna för omflyttning 
och iordningställande av lokalerna. Investeringskostnaderna beror på specifika 
verksamhetsbehov, fastighetens nuvarande skick och även på exakt vilka verksamheter som 
kommer nyttja lokalerna. En uppskattning av totalkostnaderna för iordningställande och 
omflyttning är att dessa kostnader kan komma att uppgå till mellan 10 och 20 procent av vad 
de skulle kosta att bygga motsvarande lokaler i nyproduktion.  
 
Hyreskostnader för motsvarande lokalytor som skulle kunna sägas upp vid en inflyttning är  
4 500 tkr.  
 
Objekt Verksamhet Årshyra 
Hasselbackevägen 74–78 Vuxenutbildning 2 271 200 kr 
Munkerödsvägen 4 Vuxenutbildning 990 727 kr 
Strandvägen 36–38 Arbetsmarknadsenheten 265 903 kr 
Gesällgatan 4 Daglig verksamhet 286 663 kr 
Gesällgatan 4 Daglig verksamhet 599 968 kr 
Doterödsvägen 3 Daglig verksamhet 113 578 kr 
Summa: 4 528 039 kr  

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att en flytt av, framförallt vuxenutbildningen, skulle kunna bidra till 
en förbättrad integration för vuxna nyanlända.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning för alla, mål 5 om jämställdhet och mål 10 om att 
minska ojämlikheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Skrivelse från PRO om förslag på bättre tillgänglighet till aktiviteter för kommunens 
pensionärer 
Skrivelse från Rädda barnen angående Stenungskolans lokaler 
Beslut KF 2021-05-06 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Marcus Starcke 
Sektorchef Sektorchef  
 
 
Rickard Persson 
Sektorchef 
 
Beslut skickas till 
Benny.ankargren@stenungsund.se 
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PRO Stenungsund    2021-05-11 
 
       Till Stenungsunds kommun 
       Välfärdsutskottet och KPR 
 
 
Förslag om bättre tillgänglighet till aktiviteter för kommunens pensionärer 
 
Det är så oerhört viktigt att kommunens äldre inkluderas i samhället och känner att det finns 
möjligheter att aktivera sig! Lika viktigt som att ungdomar har en bra uppväxt lika viktigt är det 
att ha en bra ålderdom med möjlighet att aktivera sig på sina egna villkor och i längden hålla sig 
frisk så länge som möjligt och inte behöva belasta vården.  
 
PRO Stenungsund har ca 950 medlemmar och bedriver en omfattande verksamhet för kommunens 
pensionärer. Det är en mycket större verksamhet än vad många vet om och allt bedrivs genom 
ideellt arbete av pensionärer för pensionärer! Föreningen anordnar möten med föreläsare och 
underhållning, studie- och friskvårdsaktiviteter, utflykter, grillträffar, 80+-kalas, kräftskiva m m. 
 
PRO:s mycket strama budget består av medlemsavgifter och kommunbidrag. Dessutom betalar 
varje pensionär en deltagaravgift för aktiviteten. Föreningen hyr idag en källarlokal på 
Hasselbackevägen 14. Tyvärr är lokalen inte lämpad för så många deltagare samtidigt och 
begränsar också utbudet av aktiviteter. Styrelsen har sammanträden där och mindre grupper 
deltar i studiecirklar. Övriga aktiviteter är utspridda i kommunen med ytterligare hyreskostnader. 
Alla medlemsmöten och övriga större evenemang kräver att föreningen hyr externa lokaler. 
 
Styrelsen har länge pratat om behovet av bättre, mer tillgängliga och ändamålsenliga lokaler som 
skulle underlätta för fler att delta i föreningens aktiviteter samt möjliggöra ett utökat utbud. PRO 
Stenungsund ser dessa möjligheter i och med förändringarna i Stenungskolan och föreslår att 
kommunen ser över möjligheterna för föreningen (och även övriga pensionärsföreningar) att få ta 
del av Stenungskolans lokaler (eller andra lämpliga) i samband med kommunens omflyttningar av 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, daglig verksamhet m m.  
 
Staten tillför nu kommunerna flera miljarder för att stärka kvalitet och bemanning i äldreom-
sorgen. Det är ett ypperligt tillfälle för kommunen att också stärka möjligheterna för äldre som 
ännu inte hamnat i ett större vårdberoende. Pensionärsorganisationernas arbete och förutsätt-
ningar behöver räknas in i de insatser som kommunen planerar för de äldre invånarna och det är 
nu vi kan utföra ett mer konkret samarbete.  
 
Idag har vi pensionärsråd där pensionärsorganisationerna får mycket och bra information och kan 
lägga fram sina råd och synpunkter på äldreomsorgen. Det saknas dock tillräckliga kommunala 
insatser för de äldre som inte har vårdbehov. För denna målgrupp kan olika aktiviteter vara av-
görande för måendet, t ex att få möjlighet att få lära sig dator- och internethantering som krävs i 
samhället. Här kan vi samarbeta med aktiviteter som utförs av pensionärsorganisationerna och där 
kommunen tillhandahåller lokaler m m. 
 
 
PRO Stenungsund 
 
Styrelsen gm Björn Friberg, ordförande 



Till Kommunstyrelsen Stenungsund 2021-06-07                                                                                                                                    

Ordförande

Olof Lundberg


 Stenungskolans lokaler som en framtida mötesplats, föreningarnas hus och allaktivitetshus


Vi önskar att kommunen kan stödja och samarbeta med Stenungsunds föreningsliv genom att 
erbjuda lokaler/ mötesplatser på Stenungskolan från hösten 2023.


Vår organisation heter Rädda Barnen och har arbetat i kommunen sedan 1969.

Vi har aldrig haft en möjlighet att ha en egen fast lokal på grund av föreningens ekonomi. Man kan 
säga att vi har ambulerat runt.

De senaste två åren har vi äntligen kunnat andas ut i det gamla kommunhuset vid 
Göteborgsvägen. Tack vare kommunen fick vi tillgång till två rum på bottenvåningen. 

Vi är mycket tacksamma för detta. Det har hjälpt oss med vårt arbete med ungdomar, föräldrar 
och läxläsning. 


 Stenungskolans verksamhet ska förändras och det gamla kommunhuset rivas, så nu önskar vi en 
egen lokal, ett klassrum, på Stenungskolan där vi kan fortsätta vår verksamhet.


Vår verksamhet består av: läxläsning, kvinna-barn träffar, separata samtalsgrupper för flickor och 
pojkar med olika teman, stöd och samtal för ensamstående föräldrar och flyktingbarn.

På grund av vår verksamhet behöver vi en fast lokal där vi kan vara tillgängliga när det behövs 
både dag- och kvällstid.

Många av oss i föreningen är seniorer och kan arbeta både dagar och kvällar.


Föreningarnas hus/ Allaktivitetshus


Vår vision är att flera föreningar kan finnas under samma tak. Så småningom kunde detta leda till 
ett värdefullt samarbete mellan föreningarna.

Vi som barn- och ungdomsorganisation önskar att det skulle finnas även en verksamhet för 
ungdomar i huset.

En absolut viktig sak är ett café som navet i huset. Öppet hela dagen och kvällen.

Nuvarande fotbollsplan skulle bli ett perfekt utegym för hela Stenungsunds befolkning.

Platsen har ett perfekt läge för detta, synligt, centralt och med parkeringsmöjligheter i närheten.

En engångs investering för kommunen men en stor vinst för folkhälsan.

Alla ges en möjlighet att träna efter sina förutsättningar.


Rädda Barnens lokalförening i Stenungsund


___________________________________

  Sylvia Wallin, ordförande


  E-Mail: lf.stenungsund@medlem.rb.se

  Tel nr: 076-8384256
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-05-06

  
 
 
 
 
§ 96 Dnr: KS 2021/245 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och fortsatt 
användning av lokalerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Att användningen av Stenungskolans 
mark och lokaler utreds vidare av förvaltningen, dels skall totalkostnaden för omflyttning av 
tänkta verksamheter inom sektor utbildning redovisas, dels skall alternativa lösningar 
redovisas.  
 
Resultatet av utredningen skall redovisas på kommunstyrelsens sammanträde senast i oktober 
2021. Hasselbacken utveckling skall engageras i de delar sektor utbildnings verksamheter på 
Hasselbacken ingår i den tänkta omflyttningsplanen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till 
samlokalisering av utbildning till Nösnäs-området. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för iordningställande av lokalerna för att skifta 
verksamhet på Stenungskolan ska redovisas för kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-05-06

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-04-26 
Välfärdsutskottet 2021-03-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S), Jakob Hallman (KD), Emma Ramhult (V) och Maria Renfors (M) tillstyrker 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 
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Benny Ankargren Till kommunstyrelsen 
Lokalresursstrateg 
 
 
Upphörande av undervisning på Stenungskolan och ny användning 
av lokalerna 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att när det nya högstadiet på Hallerna är färdigt ska 
högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra och de befintliga lokalerna ska istället 
användas till:  

- Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet till Stenungskolan 
- Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet till Stenungskolan 
- Tillskapande av kommunarkiv på Stenungskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt högstadium på Hallerna är beslutat och beräknas stå färdigt till 2023. Denna skola 
ersätter då Stenungskolan tills vidare. Förvaltningen anser att skolsituationen avseende 
grundskolans lokalbehov därmed är täckt under prognosperioden som sträcker sig till 2029. 
En eventuell omfattande renovering av Stenungskolan för att kunna bedriva skolverksamhet 
är inte nödvändning under hela prognosperioden fram till 2029.  
 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans lokaler istället används till verksamheterna 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig verksamhet. 
Kommunen är också i behov av yta för ett slutarkiv vilket skulle kunna beredas plats för på 
Stenungskolan.  
 
Beskrivning av ärendet 
I det följande kommer lokalbehovet för grundskoleverksamheten avseende årskurserna F-6 i 
centrum, samt lokalbehovet avseende högstadium i kommunen beskrivas. Med centrum 
menas skolorna Kopper, Kristinedal, Kyrkenorum och Hallerna. Då det gäller högstadium 
behöver kommunen tillse att det finns tillräckligt med platser på en kommunnivå.  
 
Årskurs 7-9 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att Stenungskolans lokaler är bristfälliga att 
bedriva högstadium i. J-byggnaden är temporärt åtgärdad men kommer att behöva rivas inom 
några år vilket innebär att 5 klassrum, 1 arbetsrum, 1 personalrum, 2 grupprum samt Navet 
(uppehållsrum och café för eleverna) försvinner. Skolan är bara delvis tillgänglighetsanpassad 
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och idrottssalarna är små och slitna. Utifrån detta kan inte grundskola fortsätta bedrivas på 
Stenungskolan utan omfattande om- eller nybyggnation. Dessa åtgärder skulle vara så 
omfattande att det inte kan ske samtidigt som det bedrivs verksamhet på skolan. För att kunna 
erbjuda skolplatser byggs ett nytt sexparallelligt högstadium på Hallerna vid befintlig F-6 
skola och den nya idrottshallen. Det beräknas stå färdigt hösten 2023. 
  
När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan själva kan välja eller 
hänvisas till någon av kommunens högstadieskolor finns kapacitet för den prognostiserade 
elevmängden under hela prognosperioden när nytt högstadium i Hallerna står klart, förutsatt 
att Kristinedalskolan fortsatt bedriver högstadium, vilket de nya riktlinjerna för 
skolplaceringar ger utrymme för. Med tillräckliga platser på Stora Höga, Kristinedal och 
Hallerna finns inget behov av ombyggnation av Stenungskolan under prognosperioden.  
 

 
Årskurs F-6  

När elever inte längre hör till ett specifikt upptagningsområde utan kan hänvisas till 
närliggande skola finns kapacitet för den prognostiserade elevmängden i centrum under hela 
prognosperioden. Alla skolor behöver dock ha tillräckligt antal klassrum för att eleverna skall 
kunna gå på samma skola under hela stadium-perioden. Den enda osäkerhet som föreligger är 
behoven för grundsärskolan som indirekt påverkar antalet tillgängliga klassrum på 
Kristinedalskolan. En grundsärskola som växer men som också är svårprognosticerad över en 
längre tid. Dock så är överskottet av klassrum under perioden så stort att även en ökning på 
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grundsärskolan ryms. 

 

 

Stenungskolans användningsområde 
 
Som har konstaterats ovan kommer Stenungskolans lokaler att bli lediga när Hallerna 
högstadium är klart fram till dess behov av nytt högstadium uppkommer. Inget behov av fler 
grundskoleplatser än de som redan är planerade föreligger under prognosperioden fram till 
2029.  
 
Stenungskolan består av 7 byggnader med olika tillkomstår. Byggnad A började byggas 1951 
och invigdes 1953. I byggnaden inryms klassrum, grupprum, arbetsrum för lärare, 
expeditionsdel, ett mottagningskök samt idrottssal.  
I slutet av 60-talet byggdes skolan ut och byggnaderna J, F, H och delar av G tillkom.  
I J-byggnaden återfinns uppehållsrum, klassrum, grupprum, arbetsrum och personalrum idag. 
Byggnad F är hemvist för NO-undervisning med labbsalar. I byggnad H har skolan 
teknikundervisning och musikundervisning. G-byggnaden kan delas in i två delar; den gamla 
delen som är byggd på 60-talet och den nya som stod klar 2006. I den gamla delen finns 
hemkunskapssalar, slöjdsalar samt klassrum. I den nya delen arbetsrum, grupprum och 
klassrum. 
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Samlokalisering av kompetens- och utvecklings verksamhet 
Kompetens och utveckling är en verksamhet som består av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten (AME) och enheten för nyanlända (EFN). Dessa verksamheter är idag 
utspridda i centralorten vilket försvårar för olika samverkansformer och gynnar inte en 
effektiv resursanvändning. Vuxenutbildningen har idag verksamhet på Hasselbacken, 
Munkeröd och Nösnäsgymnasiet. AME har verksamhet förlagd till Strandvägen 36-38 (där 
också administrationen för nyanlända är lokaliserad), Tullhuset på Lilla Strandvägen, samt 
Gesällgatan 2B.  
 
Vuxenutbildningen har länge varit i behov av att samla sin verksamhet. Frågan om ett 
kunskapscenter har aktualiserats tidigare. Lokalerna på Hasselbacken och Munkeröd är dåligt 
anpassade för utbildningsverksamhet och det skulle finnas integrations- och samarbetsvinster 
med att flytta båda verksamheterna till en gemensam geografisk plats utanför Hasselbacken. 
På Stenungskolan kommer lokaler som är väl anpassade till undervisning att stå lediga under 
hela prognostiden. 
 
Efterfrågan på gymnasieplatser (ungdomsgymnasiet) växer under prognosperioden vilket 
påverkar vuxenutbildningens möjlighet att nyttja Nösnäsgymnasiets lokaler.  
 
Förvaltningen föreslår att byggnaderna A, F, H och Utgård nyttjas av vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända. I dessa lokaler finns som ovan beskrivits 
bl.a. lektionssalar, grupprum, kontor, verkstad, kök och pausrum som täcker hela 
vuxenutbildningens (utom vissa av de yrkesprogram som delar lokaler med gymnasiet), 
arbetsmarknadsenhetens och enheten för nyanländas behov. En del ombyggnationer skulle 
behöva göras. I vilken omfattning detta ska ske beror på vilken intention för området och 
byggnaderna som finns på lång sikt. Är ambitionen att göra detta område till ett 

A
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/245
2021-03-09

kunskapscentrum för vuxenutbildningen på lång sikt är det en god idé att göra om köket till en 
utbildningsplats för kockutbildningen och att göra om gymnastiksal A till en aula. Dessa 
ombyggnationer genererar en större investering men också ett betydligt mervärde för 
vuxenutbildningen i allmänhet och kockutbildningen i synnerhet. Att samla inte bara de olika 
enheterna för vuxenutbildningen utan också AME och enheten för nyanlända skulle skapa 
stora samverkans- och synergieffekter.  
 
Samlokalisering av större delen av daglig verksamhets verksamhet 
Daglig verksamhet är en växande grupp. Idag saknas till viss del ändamålsenliga lokaler att 
bedriva verksamhet i. För närvarande har daglig verksamhet cirka108 personer som deltar i 
grupperna. Behovet framåt är en utökning med cirka fem till tio deltagare per år enligt 
verksamhetens egen uppskattning. Verksamheten har därför behov av utökade lokaler. För att 
få en effektiv och bra verksamhet ser man gärna att flera grupper samlokaliseras. Mindre 
enheter är mer sårbara och dyrare att driva.  
 
Verksamheten har under året gått ur inhyrda lokaler på Koppersvägen, övervåningen på 
Gesällgatan och Västanvindsgatan för att istället flytta in i kommunens egna lokaler på 
Utgård, Stenungskolan 
 
De verksamheter som inte på grund av sin natur behöver ligga på särskilt ställe (ex. Café i 
kommunhuset, hunddagis) skulle med fördel kunna samlas i Stenungskolans lokaler. 
Förvaltningen föreslår att Stenungskolans G-byggnad används för att samlokalisera de flesta 
av daglig verksamhets verksamheter. Huset är utrustat med hiss och har förutom vanliga 
klassrum också hemkunskaps- och slöjdsalar som skulle fungera mycket väl för 
verksamheten. Endast mindre ombyggnationer skulle behövas. 
 
Utifrån det uppdrag som har tilldelats sektor socialtjänst i Strategisk plan 2020-2022 vilket 
lyder ”Ta fram underlag för hur daglig verksamhet ska bedrivas framöver avseende behov, 
lokaler och samordning med andra aktörer” presenteras här en lösning avseende lokaler samt 
förutsättningar för samverkan med såväl AME som vuxenutbildningen. 
 
Alternativet är att bygga ett nytt aktivitetshus vilket inte kommer att gå snabbare och 
dessutom innebära en betydande investeringsutgift. Beroende på lokaliseringen av denna nya 
byggnad är samordning med andra aktörer i denna lösning oklart.  
 
Att samla vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, enheten för nyanlända och daglig 
verksamhet till en geografisk plats måste också ses i ljuset av uppdraget. Kommunfullmäktige 
i Budget 2021 har gett till förvaltningen som innebär att se över organisationen avseende 
arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och vuxenutbildningen för att uppnå 
samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 
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Med en samlokalisering ges bättre förutsättningar för att uppnå just samordningsvinster till 
gagn för individen.  
 
För personal, studenter och deltagare innebär också lokaliseringen en omedelbar närhet till ett 
framtida resecentrum vilket underlättar kollektivt resande, inte minst för de studenter/personal 
som kommer från andra kommuner. 
 
Tillskapande av kommunarkiv 
Kommunen saknar ett slutarkiv. I ett slutarkiv förvaras handlingar som har övertagits av 
arkivmyndigheten, dvs. kommunstyrelsen. För att kunna följa lagstiftningen inom kommunal 
förvaltning behöver det finnas ett slutarkiv i kommunen.  
 
Idag används lokal på Kopperskolan som arkiv, vilken inte uppfyller de krav som finns för ett 
kommunarkiv. Ny lokal behöver ligga centralt, helst i närheten av kommunhuset, för lätt 
åtkomst av handlingar.  
 
En uppskattning är att en kommun av Stenungsunds storlek behöver ca 1300–2000 hyllmeter 
förvaring för arkivhandlingar. Det motsvarar ca 150–200 m2 beroende på hyllhöjd och typ av 
hyllor. Arkivet behöver vara säkerhets- och brandklassat enligt Riksarkivets regler. 
I Stenungskolans källare (i såväl A, F som G byggnaderna), finns utrymme som eventuellt 
skulle kunna användas som arkiv. Några av dessa utrymmen är dock klassade som skyddsrum 
och kan därför inte användas till arkiv. Byggnaden ligger på promenadavstånd från 
kommunhuset. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Användningen av Stenungskolans område till verksamheterna vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet är god ekonomisk hushållning. Optimalt 
nyttjande av kommunala lokaler istället för inhyrning av externa lokaler ger en besparing 
avseende rena hyreskostnader som redovisas i tabell nedan. Vidare är det en lösning som 
tillgodoser daglig verksamhets behov av andra lokaler än de idag inhyrda och på samma gång 
skapa förutsättningar för samordning med andra verksamheter utan att betydande 
investeringar behöver göras. För att lokalerna ska kunna användas av respektive verksamhet 
behöver en del anpassningar och renoveringar ske. Detta bör emellertid ske med 
eftertänksamhet tills beslut är taget kring vad byggnaderna och området ska användas till på 
lång sikt.  
 
Rivningskostnader för J-byggnad och E-byggnad tillkommer men det är en kostnad som finns 
oavsett. Investeringskostnader i byggnaderna är i dagsläget svåra att uppskatta. Då 
verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler som kräver stora investeringar kan vi skjuta på dessa eller helt avstå från dessa. 
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Objekt Hyra 
Hasselbackevägen 74-78  (Vux) 2 271 200 
Munkerödsvägen 4           (Vux)    990 727 
Strandvägen 36-38           (AME) 265 903 
Gesällgatan 2                    (AME) 603 570 
Gesällgatan 4                    (DV) 286 663 
Gesällgatan 4                    (DV) 599 968 
Doterödsvägen 3              (DV) 113 578 
Summa: 5 131 609 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Hallerna högstadium ska stå klart höstterminen 2023 och de elever som då är placerade på 
Stenungskolan kommer att flyttas upp till Hallerna tillsammans med sina lärare och all övrig 
personal. Det innebär ett byte av lokaler under högstadieperioden för de elever som börjar 
årskurs 7 hösten 2021 och de elever som börjar åk 7 hösten 2022. För några elever kommer 
sträckan mellan hemmet och skolan bli längre medan den kommer att bli kortare för några 
andra. Förändringar kan vara oroande men samtidigt flyttar man till nya fräscha och väl 
anpassade lokaler vilket kan uppväga åt det positiva hållet. Redan idag nyttjar Stenungskolans 
elever den nybyggda idrottshallen på Hallerna som ligger i omedelbar anslutning till den plats 
där den nya skolan ska byggas.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Verksamheterna vuxenutbildningen och daglig verksamhet är i behov av ändamålsenliga 
lokaler. De lokaler de idag huserar i är inte anpassade för respektive verksamhet och dessutom 
utspridda geografiskt på flera olika platser. För båda verksamheterna ser man en betydlig 
vinst i att samlokalisera sig för att få bättra förutsättningar till att utveckla verksamheten samt 
att skapa en mer effektiv och mindre sårbar verksamhet.   

Kompetens och utveckling ser också utvecklingsmöjligheter i att samla alla enheter, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanlända under ett tak.  

Verksamheterna ges med samlokaliseringen bättre förutsättningar att förvalta 
kommunfullmäktigess uppdrag som syftar till att uppnå samordningsvinster med individen i 
centrum och därmed få fler människor i sysselsättning. 

Juridiska bedömningar 
Området som innefattar Stenungskolan ligger inom Stenung 2:162 och är sedan tidigare 
planlagd för användning av allmänt ändamål i stadsplan 77”område vid doterödsvägarna” 
antagen 1986-11-17, ändrad 1996-05-08 och 2004-06-21 (241).  
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/245
2021-03-09

Boverkets Planbestämmelsekatalogen anger att med allmän byggnad menas byggnad avsedd 
att tjäna sådant ändamål som det tillkommer stat eller kommun att tillgodose, exempelvis hus 
för post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, sjukhus, 
skola eller kommunal barnstuga. Någon specifikation av markens användning för ena eller 
andra slaget av sådana byggnader erfordras inte.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Elisabeth Andreasson 
Sektorchef stödfunktioner Sektorchef utbildning 
 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef socialtjänst  
 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

  
 
 
 
 
§ 235 Dnr: KS 2021/748 
 
Skrivelse från Rädda barnen angående Stenungskolans lokaler 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inom ramen för pågående utredningsuppdrag, från 
kommunfullmäktige (2021-05-06 § 96), se över möjligheter för föreningar generellt att hyra 
lokaler i Stenungskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse daterad 7 juni 2021 framför Rädda barnens lokalförening i Stenungsund önskemål 
om att ”kommunen kan stödja och samarbeta med Stenungsunds föreningsliv genom att 
erbjuda lokaler/mötesplatser på Stenungskolan från hösten 2023”. Föreningen beskriver att de 
aldrig har tillgång till en egen fast lokal, då deras ekonomiska förutsättningar är så pass 
begränsade. De senaste två åren har Rädda barnen bedrivit sin verksamhet i det gamla 
kommunhuset vid Göteborgsvägen, men fastigheten planeras rivas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2021 § 96 bland annat att när det nya högstadiet på 
Hallerna är färdigt, ska högstadieundervisningen på Stenungskolan upphöra. Förvaltningen 
fick i uppdrag att vidare utreda användningen av Stenungskolans mark och lokaler.  
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-06-07 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att inom ramen för pågående 
utredningsuppdrag, från kommunfullmäktige (2021-05-06 § 96), se över möjligheter för 
föreningar generellt att hyra lokaler i Stenungskolan.  
 
Jan Rudén (S), Nedzad Deumic (KD) och Maria Renfors (M) tillstyrker Olof Lundbergs (S) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med Olof Lundbergs (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-08-23

 
Beslut skickas till 
benny.ankargren@stenungsund.se 

 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-14 

 
  
 
 
 
 
§ 216 Dnr: KS 2021/87 
 
Inkomna skrivelser och protokoll till kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen från Dövas länsförbund skickas vidare till 
kommunala rådet för funktionshindrade för dialog och att tidigare skrivelse från PRO skickas 
till ansvarig inom förvaltningen gällande framtida användningen av Stenungskolans lokaler. 
 
Kommunstyrelsen noterar övriga inkomna skrivelser och protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande skrivelser och protokoll har inkommit: 
 

• Alltför ofta glöms döva och våra rättigheter bort - Lokaltidningen STO - Dövas 
länsförbund 

• Anteckningar kommunala rådet för funktionshindrade 2021-05-28 
• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2021-05-18 

 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1021
2021-11-03

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Redogörelse av internkontrollplan 2022 - kommunala bolag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar information om Stenungsunds Energi och Miljö AB samt 
Stenungsundshem AB fastställda internkontrollplan för 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen årligen 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Det är en del 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten gäller såväl bolagens uppföljning av 
innevarande års internkontrollplaner som nästkommande års internkontrollplaner. 
 
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s och Stenungsundshem AB:s styrelser har nu fastställt 
2022 års internkontrollplan. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap1 § uppsiktsplikt över 
kommunala bolag. En del av denna plikt innebär att följa bolagens hantering av intern 
kontroll. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Intern kontrollplan 2022 Stenungsunds Energi och Miljö AB 
Intern kontrollplan 2022 Stenungsundshem AB 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1021
2021-11-03

 
Marcus Starcke  
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Erland.astorsson@stenungsundsenergi.se 
Andreas.sjolund@stenungsundshem.se 
 

 



 

Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag ǀ Hantverkaregatan 32, 444 32 Stenungsund 
Orgnr 556601-1895 ǀ 0303-73 10 00 ǀ info@stenungsundsenergi.se ǀ www.stenungsundsenergi.se 

 
Intern kontroll för Stenungsunds Energi & Miljö AB 
Intern kontroll är en process för att identifiera och förebygga risker, undvika korruption och vidta för-
bättringar i syfte att bolaget skall uppnå de mål som satts upp av ägarna och att de lagar som är aktu-
ella följs. Det är främst ledningen och övriga anställda som med sin kompetens, erfarenheter, integri-
tet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. En viktig förutsättning för att 
den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och be-
ståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara 
en integrerad del organisationens styrsystem. Intern kontroll är ett hjälpmedel, och inte ett mål eller 
en rutin i sig själv, som i hög grad skall vara integrerad i den ordinarie verksamheten.  

Organisation 
• Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
• Verkställande direktören skall se till att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas i enlighet 

med för koncernen gällande riktlinjer och föreskrifter. 
• Anställd är skyldig att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Den anställde skall 

omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. 

Risk och väsentlighetsbedömning 
Riskanalysen startar med att ogynnsamma händelser identifieras. Därefter bedöms risk och konse-
kvens för varje identifierad händelse.  

Områden som skall bedömas är: 

• Ekonomi 
• Personal 
• Verksamhet 

Till hjälp att värdera händelsen används följande matris: 

Allvarlig 4 8 12 16  

Kännbar 3 6 9 12 Hög 

Lindrig 2 4 6 8 Medel 

Försumbar 1 2 3 4 Låg 

Konsekvens 
 

Risk 

Osannolik Mindre  
sannolik 

Möjlig Sannolik  

Protokoll Risk- och väsentlighetsbedömning – bilaga 1 
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Kontrollplan 
I Bolagets kontrollplan skall anges: 

• Vilka rutiner som ska följas upp 
• Vilka kontrollmoment som skall följas upp 
• Vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen 
• Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 
• Kontrollmetod (stickprov eller komplett) 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 

Kontrollplan – bilaga 2 

Rapportering 
Kontrollrapport överlämnas av VD till styrelsen inför styrelsemöte i december. 

Genomförande 
Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och eventuella egna utförda kontrollinsatser 
utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtagas. 

På styrelsemöte i oktober: 

• Revidering av Risk och väsentlighetsbedömning 
• Revidering av Kontrollplan 
• Antagande av dokument för kommande år 

På styrelsemöte i december: 

• Uppföljning och godkännande av innevarande års intern kontroll 
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Bilaga 1 – Risk- och väsentlighetsbedömning 2022 

 Riskbild Risk Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Ekonomi      
Resultat/budgetuppföljning Intäkter/Kostnader avviker från budget Mindre sannolik Lindrig  VD 

Leverantörsbetalningar Felaktig utbetalning Möjlig Lindrig  All personal 

Kundfakturor Felaktig debitering Försumbar Lindrig  Ekonomiansvarig 

Projektering Felaktig kalkylering Möjlig Kännbar   VD 

Investeringar Felbeslut Minde sannolik Kännbar  VD 

Personal      
Lönehantering Otillbörlig löneutbetalning Osannolik Försumbar  Ekonomiansvarig 

Hälsa Ohälsa bland personal Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Kompetens Personal har ej rätt kunskap Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Rekrytering Felrekrytering Möjlig Lindrig  VD 

Verksamhet      
Mätvärdesinsamlingar kund Felaktiga värden innebär felaktig debitering Osannolik Lindrig  Driftspersonal 

Leverantörsavtal Bristfälliga upphandlingsrutiner Möjlig Lindrig  VD 

Energileveranser Felaktigt bränsleval Mindre sannolik Försumbar  Driftspersonal 

Energileveranser Långvarigt/permanent avbrott i restvärmeleverans Mindre sannolik Allvarlig  VD 
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Lagar Lagöverträdelse Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Ledningsnät Ledningsbrott Mindre sannolik Allvarlig  Driftspersonal 

Arbetsmiljö Skador/olyckor på personal Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Miljö Miljöbrott i samband med entreprenadarbeten Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Dokumentation Brist på dokumentation av imaginära tillgångar Sannolik Kännbar  VD 
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Bilaga 2 - Kontrollplan 2022 

 Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapportering  

Ekonomi      
Resultat / Budgetuppföljning Att ekonomisk ram innehålles VD Månad Enligt rutin Styrelse 

Leverantörsbetalningar Att rätt belopp betalas ut Samtliga Löpande Rutin  VD 

Kundfakturor Att rätt belopp faktureras Faktureringsgrupp Månad Stickprov VD 

Projektering Jämföra kalkyler med utfall VD Löpande Rutin Styrelse 

Investeringar Säkerställa att rätt underlag finns för beslut VD Löpande Rutin Styrelse 

Personal      
Lönehantering Uppföljning av ersättningar Ekonomiansvarig Månad Enligt rutin VD 

Hälsa Att hälso- och friskvård bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Kompetens Uppföljning av utbildningsplan HMS-ansvarig År Enligt rutin VD 

Rekrytering Kontrollera utfall av uppsatt spec. HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Verksamhet      

Mätinsamlingar 
Att insamlade värden överensstämmer med 

debiterad energi 
Driftspersonal Månad Stickprov VD 

Leverantörsavtal Att leverantörsavtal är optimerade VD År Enligt rutin Styrelse 

Energileveranser Att löpande beställning görs utifrån bästa ekonomi Driftspersonal Löpande Enligt rutin VD 
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Energileveranser Avtalstrohet och omvärldsbevakning VD Löpande Rutin Styrelse 

Lagar Att gällande lagar och förordningar efterlevs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Arbetsmiljö Att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Miljö Att entreprenörer uppfyller ställda krav HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Dokumentation Att register över kunder och anläggningar upprätt-
hålls. Ekonomiansvarig Löpande Enligt rutin VD 
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Internkontrollplan 2022 Stenungsundshem AB 
 

1. Inledning 

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att Stenungsundshem uppnår de mål som satts upp inom ramen för ägardirektivet. 

Internkontrollplanen ska ses som ett medel för att uppnå målen och inte som ett mål i sig. 

 

I första hand kan internkontrollplanen beskrivas som ett verktyg för styrelsen i arbetet med att ha en överblick över allvarligare risker i 

verksamheten, hur dessa förebyggs och hur ansvaret för kontroll av riskfaktorerna fördelas i organisationen. 

 

 

2. Metodbeskrivning 

Riskanalysen har inneburit att vi först identifierat möjliga ogynnsamma händelser. Dessa kan vara externa (exempelvis ekonomiska, 

affärsmässiga, politiska, ”acts of God”) eller interna (exempelvis tekniska eller personrelaterade)  

Efter detta har vi bedömt sannolikheten för respektive händelse och dessutom konsekvenserna /skadorna för företaget om de skulle inträffa. 

Detta ur olika vinklar som exempelvis ekonomisk skada eller förtroendeskada. 

Metoden vi använt för att beskriva graden av risk respektive hur allvarliga konsekvenser riksbilden skulle få om den blev verklighet, kan 

beskrivas i denna matris: 

 

                              



                                       

 

                 

 

 

Ordf = Ordförande 

VD = Verkställande direktör 

MC = Marknadschef 

FC = Förvaltningschef 

EC = Ekonomichef 

PC = Projektchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

3. Riskfaktorer och åtgärder 

 

Mål/område/ 

process 

Riskbild Risk Konse-

kvens 

 Åtgärd Ansvarig Utförare 

Erbjuda bostäder åt alla 

oavsett ålder, ursprung och 

hushållstyp 

Skriftliga regler för 

lägenhetsuthyrning 

följs ej. 

1 4  Stickprov tas minst 4 gånger per år / 1 gång per 

kvartal för att kontrollera efterlevnad. 

Avrapportering vid årlig uppföljning.  

VD MC 

Stabila trygga 

bostadsområden och ta 

socialt ansvar 

Ifrågasättande av 

antal lägenheter till 

Individ och 

familjeomsorgen/ 

Enheten för 

nyanlända 

1 2  Beslut om fördelning och antal lägenheter som 

tilldelas enheten för nyanlända tas av styrelsen 1 

gång per år.  

VD MC 

Segregation medför 

social otrygghet och 

risk för ökad 

kriminalitet 

 

3 4  - Årlig avrapportering från samarbetet med Inidvid 

och famileomsorg/enheten för nyanlända. 

 

- Årlig avrapportering av Hasselbacken i 

utvecklings verksamhet till styrelsen 

 

-Avrapportering av samarbete med Polisen vid 

styrelsemöten 

 

VD 

 

 

VD 

 

 

 

VD 

MC 

 

 

VD 

 

 

 

VD 

 

 

 

 

 



                                       

 

Hållbar ekonomi med låg risk Högre räntor 2 4  Finanspolicy revideras årligen. Återrapport via 

AGL-rapporter av VD 1 gång/tertial 

VD EC 

 

Vikande efterfrågan 2 3  Uppdaterad omvärldsbevakning VD VD/EC 

 

Upphandlings-brister  

(exempelvis 

kvalitetsbrister, 

korruption)  

3 4  -Upphandlings- och inköpspolicy- revidering 

vartannat år av policy och rutiner. 

-Samarbete med kommunens upphandlingsenhet. 

-Rutiner för kontroll av entreprenörer samt 

uppföljning av dessa. 

VD 

 

 

 

FC 

 

 

 

Ekonomiska och 

skattemässiga 

spelregler ändras 

3 2  Följer utvecklingen och bevakar via Sveriges 

allmännytta samt oberoende expertis. 

VD EC 

Överinvestering 

 

1 4  Långsiktig ekonomisk planering med hjälp av 

bibehållna soliditets-mått. Avrapporteras genom 

affärsplan och budgetarbete. 

VD EC 

Miljömässiga val  Stagnerande eller 

ökande 

miljöbelastning 

2 3  -Följer målen för allmännyttans klimatinitiativ. 

 

-Miljö- och energieffektiv nybyggnation. 

 

-Följa kommunens övergripande mål 13 i agenda 

2030 

VD 

 

VD 

 

VD 

FC 

 

PC 

 

FC/PC 

Bidra till regional tillväxt Låg eller ingen 

nybyggnation, dvs 

underinvestering 

2 4  Säkerställ hållbara byggkalkyler. Avrapportera 

genom affärsplan och budgetarbete 

VD EC 

 

 

 

 



                                       

 

Plötsliga och oförutsedda 

händelser 

Fjärrvärme/el/VA 

levereras ej (vinter)  

2 3  Årlig uppdatering av akutgruppens handlingsplan 

 

VD FC 

Pandemier 2 3  Hanteras i beredskapsplanen.  VD FC 

Dödsfall/sjukdom 

bland nyckelpersoner 

1 3  Beredskapsplan upprättad 2017, som innefattar 

förberedelse för dessa händelser. 

VD FC 

Styrelsens ansvar att 

bokföring, medelsförvaltning 

och ekonomiska förhållanden 

i övrigt kontrolleras 

Felaktiga 

utbetalningar 

2 4  Attestinstruktion Ordf. VD 

Missvisande 

redovisning 

2 3  Aktiv löpande ekonomiuppföljning varje 

styrelsemöte. Årlig avstämning med revisorer. 

Ordf. VD 

Felaktig skatte-

redovisning 

2 4  Årlig avstämning med revision. Ordf. VD 

Styrelsens uppgift att 

kontrollera delegation 

Obehörigt 

beslutsfattande 

2 4  Skriftlig delegationsordning samt återrapportering 

av delegationsbeslut 

Ordf. VD 

 

 

4. Årlig uppföljning 

Internkontrollplanen ska följas upp vid styrelsens möte i september/oktober enligt styrelsens arbetsordning. Under samma tillfälle revideras och 

antas internkontrollplan för nästkommande år. Detta rapporteras till Stenungsunds kommun. 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/792
2021-09-16

 
Henning Setterberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Taxor och avgifter för simhallen  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera taxor och avgifter i simhallen i enlighet med bilaga 
Taxor och avgifter för simhallen 2021-09-16. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av simhallens taxor och avgifter. Efter omvärldsbevakning 
och marknadsmässig jämförelse föreslår förvaltningen en höjning av taxor och avgifter.  
 
Justeringen innebär en årlig intäktshöjning om cirka 180 tkr. Förslaget förutsätter ordinarie 
verksamhet utan beaktande av pandemins effekter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Simhallens taxor och avgifter justerades senast den 1 februari 2021 och då på grund av flera 
faktorer, såsom att bättre anpassas till kommunfullmäktiges budgetbeslut i Strategisk plan 
2021 – 2023 och Budget 2021, aktuellt penningvärde, ny anläggning med ökade kapital- och 
driftkostnader, nya möjligheter samt omvärld. Höjningen prognostiserades då generera 
intäkter om 750 tkr per år.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Höjningen beräknas, med oförändrat antal badande, ge en årlig intäktshöjning om cirka 180 
tkr.   
 
Barnkonsekvensanalys 
I förslaget har barn och unga prioriterats varför höjning för denna målgrupp begränsats. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Taxor och avgifter för simhallen 2021-09-16 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 

 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
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Taxor och avgifter för simhallen 
 
I tabellen redovisas aktuella taxor och avgifter för 2021, förslag 2022, procentuell förändring, samt ev. motiveringar. 
 
(Taxa/timme om annat inte anges) 
   

   Badavgifter 
2021    Badavgifter 

2022 
Procentuell 
(%) höjning 

Motivering till 
justering  

Engångsbad                 
• Vuxen        65 kr    65 kr 0% oförändrad 

• Barn/ungdom 7-17år        40 kr    40 kr 0% oförändrad 

• Student med studielegitimation        40 kr    40 kr 0% oförändrad 

• Barn under 7år i betalande 
vuxens sällskap        Gratis     Gratis  - oförändrad 

• Pensionär        55 kr    55 kr 0% oförändrad 
Familjebiljett – entré för en familj               

 

• 1 vuxen med upp till 3 
betalande barn/ungdomar 7-
17år  

      130 kr 
   

130 kr 0% oförändrad 

• 2 vuxna med upp till 3 
betalande barn/ungdomar 7-
17år  

      170 kr    170 kr 0% oförändrad 

Klippkort1 10-kort            
• Vuxen     600 kr    600 kr 0% oförändrad 
• Barn/ungdom 7-17år     360 kr    360 kr 0% oförändrad 
• Student med studielegitimation     360 kr    360 kr 0% oförändrad 

           

 
1 Klippkorten är giltiga i 2 år. Vid köp av något av våra klippkort eller årskort tar vi ut en depositionsavgift på 100 kr för det armband som kortet registreras på. Armbandet används också för att 
låsa klädskåpet. Depositionen får du tillbaka när du lämnar tillbaka armbandet. Tappar du bort ditt armband och vill ha ett nytt behöver du betala en ny deposition.   
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Klippkort 30-kort                
• Vuxen        1 500 kr    1 500 kr 0% oförändrad 

• Barn/ungdom 7-17år        850 kr    850 kr 0% oförändrad 

• Student med studielegitimation        850 kr    850 kr 0% oförändrad 
Årskort2               

• Vuxen  
      1 400 kr    1 550 kr 11% 

Utifrån 
omvärldsbevakning. 
Priser inom GR:  
1 845 kr – 2 200 kr. 

• Barn/ungdom 7-17år        500 kr    500 kr 0% oförändrad 
• Student med studielegitimation        750 kr    750 kr 0% oförändrad 
• Pensionär  

      850 kr    950 kr 12% 

Utifrån 
omvärldsbevakning. 
Göteborg (Valhalla)  
1 550 kr   

Fysisk aktivitet på recept3 (FAR)           
• FAR-kort 3 mån    250 kr    350 kr 40% Ingen höjning på flera 

år, avgift släpar. 
Vattengympa                

• Engångsbiljett (utöver 
badentré)        30 kr    40 kr 33% 

Utifrån 
omvärldsbevakning.  

• Rabatthäfte 10-kort (utöver 
badentré)  

      

270 kr 

   

330 kr 22% Utifrån 
omvärldsbevakning.  
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Kortet är giltigt i 13 månader från och med det datum kortet köptes. (Se även notering ovan om depositionsavgift för armband). 
3 Du som har fått ett recept på rörelseaktivitet kan lösa ett kort för 3 månader. Du behöver visa upp receptet vid köp. 
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(Taxa/timme om annat inte anges) 
 
 

TAXA 1 
2021 

TAXA 2 
2021 

TAXA 3 
2021  TAXA 1 

2022 
TAXA 2 

2022 
TAXA 3 

2022  Procentuell 
(%) höjning 

Motivering till 
justering 

 Uthyrning av Stora bassängen                 
• Per bana träning4 

20 kr  40 kr 150 kr   30 kr 60 kr 220 kr 
 Taxa 1: 50% 

Taxa 2: 50% 
Taxa 3: 47% 

Utifrån 
omvärldsbevakning.  
Göteborg 37 kr/73 
kr/232 kr  

• Hel bassäng, träning 
168 kr 336 kr 1 500 kr  220 kr 450 kr 1 900 kr 

 Taxa 1: 31% 
Taxa 2: 34% 
Taxa 3: 27% 

Utifrån 
omvärldsbevakning. 
Göteborg 816 kr /1 543 
kr/ 1 734 kr 

• Hel bassäng, 
tävling/arrangemang  280 kr 560 kr  2 000 kr   350 kr 700 kr 2 600 kr  

Taxa 1: 25% 
Taxa 2: 25% 
Taxa 3: 30% 

Utifrån 
omvärldsbevakning. 

Uthyrning av 
Undervisning/varmbassäng                 

• Träning 
80 kr 100 kr 1 400 kr   120 kr 170 kr 1 400 kr  

Taxa 1: 50% 
Taxa 2: 70% 
Taxa 3: 0% 

Utifrån 
omvärldsbevakning och 
ej justerad på länge.  

• Tävling/arrangemang  
100 kr 150 kr 1 400 kr   150 kr 250 kr 1 400 kr  

Taxa 1: 50% 
Taxa 2: 67% 
Taxa 3: 0% 

Utifrån 
omvärldsbevakning.  

Övrigt           

• Extra badmästare5 
280 kr 280 kr 280 kr  500 kr 500 kr 500 kr  79% 

Självkostnadspris/snittk
ostnad OB/helg mm.  

 

  

 
4 Max 5 banor, därefter taxa för hel bassäng.   
5 Om bemanning i form av extra badmästare krävs debiteras per timme inkl. moms. Debiteringen påbörjas en timme före samt en timme efter aktivitet. 
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Kategoriindelning för taxor i simhallen 

Taxa 1               Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar med säte i kommunen. Merparten av gruppen ska vara under 21 år.  
Pensionärs- och handikappföreningar samt studieförbund. Föreningar ska vara berättigade till kommunalt stöd och registrerade hos Kultur och Fritid, 
Stenungsunds kommun. De som ingår i taxa 1 och 2 får möjlighet att hyra, utöver banor för träning, hela stora bassängen både för träning och tävling. 
Prioritet 1–4. 

 
Taxa 2               Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av enskilda och föreningar inom kommunen som ej uppfyller kravet för taxa 1.  

All vuxenverksamhet i kommunen gällande föreningar (undantaget de pensionärs- och handikappföreningar samt studieförbund som faller in under taxa 1) 
och privatpersoner samt företag, organisationer och myndigheter med säte i Stenungsunds kommun. De som ingår i taxa 1 och 2 har möjlighet att hyra, utöver 
banor för träning, hela stora bassängen både för träning och tävling. Prioritet 1–4. 

 
Taxa 3               Föreningar, privatpersoner, studieförbund, företag, organisationer och myndigheter med säte utanför kommunen.  

Särskilda avtal kan upprättas i speciella fall. De som ingår i taxa 3 har möjlighet att hyra banor i stora bassängen för träning och hela stora bassängen för 
tävling/arrangemang. Prioritet 5. 

 
I undervisningsbassängen och varmbassängen gäller taxa 1 – 3 med prioriteringsordning enligt prioritet 1–5. 
Vid uthyrning utanför ordinarie öppettider finns timtaxa för extra bemanning. 
 
Prioriteringsordning simhallen 

Prioritet 1 Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar som är bidragsberättigade och registrerade hos Stenungsunds kommun 
Prioritet 2 Vuxenverksamhet som bedrivs av föreningar som är registrerade hos Stenungsunds kommun 
Prioritet 3  Privatpersoner boende i kommunen 
Prioritet 4  Företag som har sitt säte i kommunen 
Prioritet 5  Utomkommunal verksamhet 
 

Hänsyn tas till:  
• Geografiskt läge på föreningen  
• Traditionella inomhusaktiviteter har företräde inomhus 
• Större grupper har företräde framför enskilda och mindre grupper 
• Arrangemang avgörs från fall till fall 
• Föreningens verksamhet i sin helhet 
• Hänsyn ska tas till om föreningen vill göra angelägna satsningar riktade till barn och ungdomar 
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Henning Setterberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar, i 
enlighet med bilaga daterad 2021-09-16. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare 
beslut om årlig indexreglering med KPI. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har förvaltningen gjort en översyn av taxor och avgifter för idrottshallar och 
anläggningar. Efter omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse föreslås en höjning 
av simhallens taxor och avgifter. 
 
Justeringen innebär en årlig intäktshöjning om cirka 120 tkr. Förslaget förutsätter ordinarie 
verksamhet utan beaktande av pandemins effekter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar justerades 1 januari 2019 för att bättre 
motsvara kostnadsbilden. Höjningen prognostiserades då generera intäkter om cirka 300 tkr 
per år. I anslutning till denna justering beslutade kommunfullmäktige att taxor och avgifter 
årligen indexregleras efter KPI. 10 april 2019 beslutade kommunfullmäktige dessutom att 
anta hyresregler med tillhörande avgifter för idrottshallarna och anläggningarna. 
 
Förvaltningen har nu gjort en översyn av taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar. 
Samtliga justeringar med motiveringar framgår av bilaga med förslag daterat 2021-09-16. 
Efter omvärldsbevakning ser förvaltningen att en höjning med mer än KPI är motiverad. 
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut om 
indexreglering med KPI. För detta finns två skäl; det ena är att beslutet inte avsåg alla taxor 
och avgifter, och det andra är att behovet att justera taxorna och avgifterna med mer än KPI är 
påkallat.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Höjningen beräknas ge en årlig intäktshöjning om cirka 120 tkr. Det förutsätter ordinarie 
verksamhet utan beaktande av pandemins effekter. 
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Barnkonsekvensanalys 
Förslaget har medvetet prioriterat barn och unga, varför höjning för denna målgrupp 
begränsats. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 2021-09-16 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 

 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
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Henning Setterberg 
 

Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
 

I tabellen redovisas aktuella taxor och avgifter för 2021, förslag 2022, procentuell förändring, samt ev. motiveringar. 
Markeringar i rött avser nyheter eller förändringar. 
(Taxa/timme om annat inte anges)   TAXA 1 

2021 
TAXA 2 

2021 
TAXA 3 

2021 
TAXA 1 

2022 
TAXA 2 

2022 
TAXA 3 

2022 
Procentuell (%) 

höjning 
 

Motivering till justering 

IDROTTSHALLAR  
   

      
Spekeröds-, Kyrkenorums-, 
Hallernas idrottshall, samt Stora Höga 
arena  

   
      

• Träning  64 kr 244 kr 428 kr 65 kr 280 kr 480 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 15% 
Taxa 3: 12% 

Ökade kostnader material mm.  

• Match  286 kr 550 kr 813 kr 292 kr 561 kr 829 kr 2%   

Kristinedals idrottshall (24*18m) och 
Stora Höga idrottshall (25*15m)  

53 kr 177 kr 354 kr 54 kr 200 kr 400 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 13% 
Taxa 3: 13% 

Ökade kostnader material mm.  

GYMNASTIKSALAR  
   

      

Ekenäs-, Jörlanda-, Kopper-, Kristinedal-
, Ucklum- och Stenungskolans A-sal 
samt E-sal.   

41 kr 116 kr 220 kr 42 kr 150 kr 280 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 29% 
Taxa 3: 27% 

Ökade kostnader material mm.  

STENUNGSUND ARENA  
   

      

Idrottshall (44*22 m)  64 kr 244 kr 428 kr 65 kr 280 kr 480 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 15% 
Taxa 3: 12% 

Ökade kostnader material mm.  

• Tävling/Match  286 kr 550 kr 813 kr 292 kr 561 kr 829 kr 2%   

• Badmintonbana för 
allmänheten  

- 86 kr 122 kr - 95 kr 150 kr Taxa 1: - 
Taxa 2: 10% 
Taxa 3: 23% 
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Bordtennishall  
   

      

• Hela hallen  53 kr 196 kr 361 kr 54 kr 250 kr 430 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 27% 
Taxa 3: 19% 

Ökade kostnader material mm.  

• Delad sal  37 kr 116 kr 226 kr 38 kr 150 kr 300 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 29% 
Taxa 3: 32% 

Ökade kostnader material mm.  

• Per bord för allmänheten  - 49 kr 49 kr - 60 kr 60 kr Taxa 2: 22% 
Taxa 3: 22% 

  

Brottning/judolokal  53 kr 183 kr 348 kr 54 kr 200 kr 390 kr Taxa 1: 2% 
Taxa 2: 9% 
Taxa 3: 12% 

Ökade kostnader material mm. 
 

Ishall  
   

      

• Träning  168 kr 336 kr - 171 kr 343 kr - 2%   

• Tävling/Match  280 kr 550 kr - 286 kr 561 kr - 2%   

• Korpen, privatpersoner, företag, 
organisationer inom och utom 
kommunen  

- 733 kr 733 kr - 860 kr 860 kr Taxa 1: - 
Taxa 2: 17% 
Taxa 3: 17% 

Utifrån omvärldsbevakning. 
Anpassning till GR:  
Göteborg 878 kr  
Kungälv 800 kr  
Kungsbacka 928 kr  

Klubbförråd/år         

• Stort klädskåp 168 kr 244 kr - - - - - Stort klädskåp finns inte 
längre.  

• Boll och materialskåp 392 kr 428 kr - 500 kr 800 kr - Taxa 1: 28% 
Taxa 2: 60% 
Taxa 3: - 

Fåtal förråd, stor efterfrågan. 

NÖSNÄS IDROTTSOMRÅDE  
   

      
Friidrottsanläggning  

   
      

• Träning (per löparbana*)  - - - 35 kr 150 kr 300 kr Ny post Allmänhetens löpning ska 
kunna hålla öppet i möjligaste 
mån. 

• Träning hela området, samtidigt 
som allmänhetens löpning*)  

65 kr 214 kr 422 kr 66 kr 218 kr 430 kr 2% Allmänhetens löpning ska 
kunna hålla öppet i möjligaste 
mån. 

• Träning hela området, stängt för 
   

120 kr 350 kr 650 kr Ny post Allmänhetens löpning ska 
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allmänhetens löpning *)  kunna hålla öppet i möjligaste 
mån. 

• Tävling (stängt för allmänhetens 
löpning)  

308 kr 471 kr 813 kr 350 kr 550 kr 1 000 kr Taxa 1: 13% 
Taxa 2: 17% 
Taxa 3: 23% 

Allmänhetens löpning ska 
kunna hålla öppet i möjligaste 
mån. 

Fotbollsplan (gräsplan)  
   

      
• Träning  65 kr 214 kr - 66 kr 218 kr - 2%    

• Match  347 kr 556 kr 862 kr 354 kr 567 kr 879 kr 2%    
ÖVRIGA AVGIFTER         
Extra vaktmästare1  280 kr 280 kr 280 kr 500 kr 500 kr 500 kr 79% Självkostnadspris/  

snittkostnad OB/helg mm.  
Överträdelse av klisterförbud i 
sporthallar  

900 kr 900 kr 900 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 44% Städkostnad högre än detta. 

Ej borttagen sarg  600 kr 600 kr 600 kr 900 kr 900 kr 900 kr 50%   
Ej upptagna basketkorgar/uppfällda 
handbollsmål  

300 kr 300 kr 300 kr 500 kr 500 kr 500 kr 66%   

Ej återställt material (mattor, plintar, 
stolar, bord mm)  

600 kr 600 kr 600 kr 900 kr 900 kr 900 kr 50% - || - 

Ej grovstädad lokal och 
omklädningsrum (ej plockat upp papper, 
tejp, flaskor mm)  

500 kr 500 kr 500 kr 800 kr 800 kr 800 kr 60%   

Ej återlämnad /förlorad tagg   
 

200 kr 200 kr 200 kr 300 kr 300 kr 300 kr 50%  

Ej återlämnad/förlorad nyckel  200 kr 200 kr 200 kr 1 400 kr 1 400 kr 1 400 kr Ny post Tidigare var tagg och 
nyckel sammanslaget i en 
avgift. Nu föreslås att dessa 
delas upp i två olika poster. 
Nyckel är dyrare än tagg 
och kan innebära att lås 
behöver bytas.  

Otillåtet nyttjande av 
fotbollsplan/inomhushall/ishall  

1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 400 kr 1 400 kr 1 400 kr 40%   

 
1 Om bemanning i form av extra vaktmästare krävs debiteras per timme inkl. moms. Debiteringen påbörjas en timme före samt en timme efter aktivitet. 
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Med något föremål uppställd ytter- eller 
utrymningsdörr  

650 kr 650 kr 650 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 54%   

Utryckning av vaktmästare/vaktbolag 
(avser till exempel handhavandefel)  

650 kr 650 kr 650 kr 900 kr 900 kr 900 kr 38%   

Utebliven grovstädning efter till exempel 
arrangemang  

500 kr 500 kr 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 100%   

*) Nösnäsvallen hålls öppen för allmänhetens löpning i möjligaste mån. Löpare hänvisas till ytterspåret och träning kan pågå samtidigt. Bokning kan ske för hela 
området och då stänger allmänhetens löpning dessa tider.   

Kategori indelning för taxor i  idrottsanläggningar 

Taxa 1  
Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar med säte i kommunen. Merparten av gruppen ska vara under 21 år. Pensionärs- och handikappföreningar samt studieförbund. Föreningar ska vara berättigade 
till kommunalt stöd och registrerade hos Kultur och Fritid, Stenungsunds kommun. För ishall gäller speciell taxeindelning.  

Taxa 2  
Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av enskilda och föreningar inom kommunen som ej uppfyller kravet för taxa 1. All vuxenverksamhet i kommunen gällande föreningar (undantaget de pensionärs- och 
handikappföreningar samt studieförbund som faller in under taxa 1) och privatpersoner samt företag, organisationer och myndigheter med säte i Stenungsunds kommun. För ishall gäller speciell taxeindelning.  

Taxa 3  
Föreningar, privatpersoner, studieförbund, företag, organisationer och myndigheter med säte utanför kommunen. Särskilda avtal kan upprättas i speciella fall. För ishall gäller speciell taxeindelning. 

Priori teringsordning idrottshallar  och anläggningar 

Prioritet 1 Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar som är bidragsberättigade och registrerade hos Stenungsunds kommun 
Prioritet 2 Vuxenverksamhet som bedrivs av föreningar som är registrerade hos Stenungsunds kommun 
Prioritet 3  Privatpersoner boende i kommunen 
Prioritet 4  Företag som har sitt säte i kommunen 
Prioritet 5  Utomkommunal verksamhet 

 
Hänsyn tas till:  

• Geografiskt läge på föreningen  
• Traditionella inomhusaktiviteter har företräde inomhus 
• Större grupper har företräde framför enskilda och mindre grupper 
• Arrangemang avgörs från fall till fall 
• Föreningens verksamhet i sin helhet 
• Hänsyn ska tas till om föreningen vill göra angelägna satsningar riktade till barn och ungdomar 

Kommentar [AD1]:  Kan ine ligga i taxa 1 -får intäkte för sin 
versamhetr. Taxa 2 vor bättre. 
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Henning Setterberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att justera hamnverksamhetens taxor och avgifter i enlighet med 
bilaga daterad 2021-10-22. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut om årlig 
indexreglering med PKV. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 februari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hamnverksamheten är intäktsfinansierad vilket innebär att verksamhetens kostnader ska 
täckas av intäkter och inte av skattemedel. För att på sikt nå en budget i balans föreslår 
förvaltningen, en justering av taxor och avgifter som, vid oförändrad intäktsökning, motsvarar 
340 tkr per år. 
 
Beskrivning av ärendet 
Hamnverksamheten är intäktsfinansierad och verksamhetens kostnader ska således inte 
belasta skattekollektivet.  
 
Befintliga avgifter höjdes på grund av investeringar och högre driftkostnader den 1 februari 
2021. Höjningen var 10 % och prognostiserades då generera intäkter om 300 tkr per år. I 
samband med denna höjning beslutade kommunfullmäktige också att årligen indexreglera 
hamnverksamhetens taxor och avgifter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  
 
Efter genomlysning konstateras att budgeten, trots tidigare höjningar, inte är i balans och att 
avgifterna fortsatt behöver justeras. Sammantaget beräknas hamnens intäkter med denna 
justering öka med cirka 340 tkr per år. 
 
I bilagan daterad 2021-10-22 redovisas befintliga taxor och avgifter, förslagen justering, samt 
eventuell motivering. Rödmarkering indikerar förändring av tidsintervall och nya eller 
borttagna avgiftsposter. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen taxehöjning motsvarar ökade intäkter om cirka 340 tkr om året. 
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Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte förslaget några konsekvenser 
för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Dom globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-02 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 2021-10-22 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 

 

mailto:anna.falck@stenungsund.se
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Taxor och avgifter för hamnverksamheten  
 
Rödmarkering indikerar förändring av tidsintervall och nya eller borttagna avgiftsposter. 

Hamnverksamhet Avgift 2021 Avgift 2022 Motivering 
och justering i % 

GÄSTHAMN        
Gästhamnsplats (inklusive el, 
vatten, toa/dusch)  
 
23 augusti – 31 oktober 
Nytt förslag:1 april – 31 maj  

165 kr/dygn  200 kr/dygn (<10m) 
250 kr/dygn (>10m) 
  

Anpassning 
närliggande hamnar. 
 
Tidigare endast en 
avgift oavsett båtens 
längd. Nu en 
uppdelning i två olika 
avgifter; en för båtar 
<10m och en för båtar 
>10m.  
 
<10m: 21% 
>10m: 51% 

Gästhamnsplats (inklusive el, 
vatten, toa/dusch)  
 
1 april – 22 augusti 
Nytt förslag 1 juni – 31 augusti  

250 kr/dygn  300 kr/dygn (<10m) 
350 kr/dygn (>10m) 
  

Anpassning 
närliggande hamnar. 
 
Tidigare endast en 
avgift oavsett båtens 
längd. Nu en 
uppdelning i två olika 
avgifter; en för båtar 
<10m och en för båtar 
>10m.  
 
<10m: 20% 
>10m: 40% 

Gästhamnsplats (inklusive 
el, vatten, toa/dusch)  
 
1 november – 31 mars 
Nytt förslag 1 september – 31 
oktober 

165 kr/dygn  200 kr/dygn (<10m) 
250 kr/dygn (>10m) 

Anpassning 
närliggande hamnar. 
 
Tidigare endast en 
avgift oavsett båtens 
längd. Nu en 
uppdelning i två olika 
avgifter; en för båtar 
<10m och en för båtar 
>10m.  

 
<10m: 21% 
>10m: 51% 

Långsidesplats Ångbåtsbryggan 
utan el och vatten, 12 meter eller 
längre 
 
 
1 april- 31 maj 
1 juni-31 augusti 
1 september- 31 oktober   
 

<10m: 220 kr 
>10m: 440 kr 

 
 
 
 
250 kr 
350 kr 
250 kr 

Tidigare två avgifter, 
en för båtar <10m och 
en för båtar >10m. Nu 
>12m då inga båtar på 
den platsen är under 
12m. 
 
Föreslås olika avgifter 
för olika datumgränser. 
Ny post=procentuell 
räkning ej möjlig. 

P5-nock  
 

505 kr  550 kr  10%  
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Tvättstuga (kostnad för 5 timmar).   
Under lågsäsong (när gästhamnen ej är 
bemannad) kontaktas hamnkontoret för 
information/nyckeluthämtning till 
tvättstugan.  
 

65 kr  75 kr  15% 

Tilläggning för dagsvistelse  0 kr  0 kr  
  

 - 

Tilläggning för dagsvistelse med 
service  
(el, vatten, toa/dusch)  
 

65 kr  75 kr  15% 

SÄSONGSPLATSER 1 april – 31 
oktober 

      

Platser med Y-bommar och pålar  1 500 kr/breddmeter 
(platsens bredd)  

1 650 kr/breddmeter 
(platsens bredd)  
 

10%  

Långsidesplatser  890 kr/längdmeter  
(längden på båten) 

980 kr/längdmeter 
(längden på båten) 
 

10%  
(Långsidesplatser utan 
el borttaget). 

VINTERPLATS 1 november – 31 
mars 

      

Vinterplats vid brygga  
Hamnkontoret anvisar plats. El-
anslutningar enligt särskilda avtal.  
 

1 500 kr/breddmeter 
(platsens bredd)  

1 650 kr/breddmeter 
(platsens bredd)  

10%  

UPPLÄGGNING        
Vinteruppläggning (gäller 1 
november – 15 juni)  
Kostnaden beräknas enligt (båtens 
längd + 0,5m) x (båtens bredd + 
0,5m).  

130 kr/kvm  
(min 680 kr)  

145 kr/kvm  
(min 750 kr)  

10%  
(Tidigare stod det 1 
maj) 

Sommaruppläggning på Norra 
Hamnplan (utanför inhägnat 
område)  
(gäller 16 juni – 31 oktober, tidigare 
stod det 2 maj)  
Kostnaden beräknas enligt (båtens 
längd + 0,5m) x (båtens bredd + 
0,5m).  

65 kr/kvm  
  
  

75 kr/kvm  
Debiteras om båten 
ligger kvar på land efter 
15 juni. 

10% 
 

Vinterförvaring mast   0 kr  300 kr kund  
600 kr övriga  

Investering: Nytt 
mastställ. 
Ny post=procentuell 
räkning ej möjlig. 

STÄLLPLATS        
Ställplats 1 april – 31 oktober (inkl. 
el, vatten, toa/dusch)   

 
250 kr/dygn  

 

Ställplats 1 november – 31 
mars (inkl. el, toa/dusch)   

 
180 kr/dygn  

 

ÖVRIGT        
Latrintömning och utslagsvask för 
fritidsbåt vid Norra Hamnplan  
 

0 kr  0 kr   - 

I- och upptagning av båt vid kajen 
Norra Hamnplan som inte har 
vinteruppläggning på Norra 
Hamnplan  

300 kr  310 kr  3% 
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Sjösättningsrampen  0 kr   0 kr  - 
Vid upptagning av båt tas en avgift 
ut för spolning av båtbotten. 

0-6 meter: 300 kr  
6-8 meter: 530 kr  
8-10 meter: 760 kr  
10 meter <: 1045 kr  

0-6 meter: 400 kr  
6-8 meter: 650 kr  
8-10 meter: 750 kr  
10 meter <: 850 kr  

33% 
23% 
-1,5% 
-23% 
Anpassning 
närliggande hamnar.  
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Malin Carlsson Till kommunfullmäktige  
 
 
Flytt av budgetmedel avseende Idéburet Offentligt Partnerskap 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att budgetmedel, 1 mnkr, avseende Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) flyttas från Sektor Socialtjänst till Kommunstyrelsens oförutsedda medel i 
budget 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Medel avseende Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) föreslås flyttas från Individ- och 
Familjeomsorgen inom Sektor Socialtjänst till Kommunstyrelsens oförutsedda medel då dessa 
medel ej kan användas i budget 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
I Kommunfullmäktiges budget finns 1 mnkr avsatt för arbete med IOP. Då det visat sig inte 
möjligt att hitta offentliga partners för idéburet samarbete föreslås att dessa medel överförs till 
Kommunstyrelsen i budget 2022 och därefter utgår i budget 2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär innebär 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 2021-11-09 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
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Rickard Persson Ulf Tolf 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Malin.carlsson@stenungsund.se 

Maria.harstrom@stenungsund.se  

mailto:Malin.carlsson@stenungsund.se
mailto:Maria.harstrom@stenungsund.se


 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 88 Dnr: KS 2021/327 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3, 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 åtta beslut (fyra män och fyra kvinnor) varav: 

- 1 gäller korttidsboende 9 § 6, LSS 
- 1 gäller Avlösarservice 9 § 5, LSS 
- 6 gäller Särskilt boende, 4 kap 1 § SoL 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3, 2021 
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Katarina Carlsson Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Rapport om ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3, 2021 

 
Förslag till 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 åtta beslut (fyra män och fyra kvinnor) varav: 

- 1 gäller korttidsboende 9 § 6, LSS 
- 1 gäller Avlösarservice 9 § 5, LSS 
- 6 gäller Särskilt boende, 4 kap 1 § SoL 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Ej verkställda biståndsbeslut kvartal 3, 2021 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/327
2021-11-03

 
 
Rickard Persson 
Sektorchef   
 
 



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

åtgärder 
Planerade 
åtgärder 

K Särskilt boende SoL  2021-03-15 2021-09-21 190 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

M Särskilt boende SoL  2021-01-21 2021-09-21 243 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

K Särskilt boende SoL  2021-01-20 2021-09-21 244 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

M Särskilt boende SoL  2021-03-18 2021-09-21 187 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

K Särskilt boende SoL  2021-06-11 2021-09-21 102 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

K Särskilt boende SoL  2021-04-27 2021-09-21 147 dagar  Resursbrist Kö i 
kommunen.   

M Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS. 2021-02-08 2021-09-21 225 dagar  Resursbrist     

M Korttidsboende enligt 9 § 6 LSS. 2021-04-29 2021-09-21 145 dagar  Resursbrist     

 
       

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 89 Dnr: KS 2021/927 
 
Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har fått möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag 
till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och 
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har 
samverkat tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser 
och befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, daterad 2021-
11-01 
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen via e-enkät 
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Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Remissvar på förslag till revidering av nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 2022-2026 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har fått möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag 
till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och 
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Förvaltningen har 
samverkat tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser 
och befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. 

Beskrivning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett huvudavtal med fyra tillhörande överenskommelser 
(bilagor) som reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen. Avtalet delas in i tre delar:  

Del A. Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
överenskommelserna.  

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och ansvarsfördelning för de 
målgrupper som både kommunerna och Västra Götalandsregionen har hälso- och 
sjukvårdsansvar för. 

 Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här återfinns de överenskommelser som är 
specifika för aktuellt samverkansområde såsom;  

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende.  
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- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. 

Stenungsunds kommun har fått möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag 
till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal. Förvaltningen har samverkat tillsammans med andra 
kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och befattningar har arbetat fram ett 
förslag på remissvar. 

Inledningsvis anser förvaltningen att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har 
reviderats. Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och 
säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunerna och regionen. Dock pågår idag en omställning av dagens hälso- och 
sjukvårdssystem, från en vård som av tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälso- och 
sjukvård som har primärvården som nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem.  

Flertalet nationella utredningar har sedan beslutet om att revidera hälso- och sjukvårdsavtal 
initierats och slutrapporterats så som exempelvis huvudbetänkandet i samordnad god och nära 
vård, en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, utredning om en ny 
socialtjänstlag, samsjuklighetsutredningen, utredning om äldreomsorgslag samt stärkt rätt till 
personlig assistans med mera. En del av dessa har gett upphov till lagförändringar, bland 
annat en ny skrivning i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL om primärvård och 
primärvårdsuppdraget.  

Förslaget till remissvar inledes med de generella synpunkterna på avtalsförslaget som 
förvaltningen föreslår att kommunen bör lämna. I övrigt utgår remissvarets synpunkter från 
dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås kommunen inte ha 
några nämnvärda synpunkter på. Remissvaret blir tydligast om det läses som en helhet men 
nedanstående punkter bedöms av förvaltningen vara av störst betydelse: 

Vårdnivå  

Förvaltningen bedömer att det är viktigt att Hälso- och sjukvårdsavtalet är tydligt vad gäller 
omfattningen av parternas uppdrag. Det råder bristande samsyn om de grundläggande 
förutsättningarna för den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten. I förarbetena till 
nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har befogenhet att bedriva 
beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka 
hälso- och sjukvårdsuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid.  

I förslaget till remissvaret framhävs att det måste tydliggöras att kommunerna endast kan 
bedriva och utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på ”primärvårdsnivå”. Frågan om ansvar och 
befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan kommunerna, avtalsvägen, tar 
på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att utföra. Det är kommunerna som 
vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och kommunens legitimerade personal som 
riskerar att hamna i kläm. 
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Ansvarsgränser  

Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar för en del godtyckliga 
bedömningar. Frågan kring ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir relevant på grund 
av det delade huvudmannaskapet. I avtalsförslaget tillskrivs bland annat kommunen ett utökat 
ansvar för patienter utan att tydliggöra formkrav för överenskommelserna avseende 
beslutsmandat eller eventuell finansiering.  

I avtalsförslaget framgår det att avsikten med avtalet är att det ska ge de förutsättningar som 
behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. Vid goda 
relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när ansvar 
ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär att dessa frågor blir allt 
viktigare. Förvaltningen anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet ska kunna 
ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
I det reviderade avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som innebär en förskjutning av 
arbetsuppgifter och ansvar vilket troligtvis medför kostnadsökningar samt 
bemanningsutmaningar för kommunen. Det reviderade avtalsförslaget bygger på ett 
personcentrerat förhållningssätt och är inte tydligt vad avser ansvarsfördelningen mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna. Otydligheten avser både det materiella innehållet 
och det ekonomiska ansvaret. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer 
således bero på avtalets slutliga utformning och hur avtalet sedan kommer att tillämpas.  

Det reviderade avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i 
sin tur medföra ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser 
för anhöriga. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av att ärendet berör ett remissvar bedömer förvaltningen att det inte har några 
konsekvenser för barn 

 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av 
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen 
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12 
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan 
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boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) 
eller 5 kap. 7 § tredje stycket SoL, (bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom beslut av 
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, dvs. 
enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens 
ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet enligt 
3 kap. 6 § SoL.  

Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För 
denna hälso- och sjukvård, hemsjukvård, är regionen den huvudman som är primärt ansvarig. 
Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten 
att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och 
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet.  

Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som 
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det 
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår t.ex. inte hembesök vid 
akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.  

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del 
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en 
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård 
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande  
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Remissvar nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 
Sammanfattning  
Nedan avges ett förslag på remissvar från Stenungsunds kommun över den remissversion som 
inkommit 2021-10-01 avseende nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 
 
Inledning 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på det förslag 
till reviderat hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan och ansvar för hälso- och 
sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 
Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, från en vård som av 
tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården som 
nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. Kommunal hälso- och sjukvård, det vill 
säga hemsjukvård är en del av primärvården och är en av två huvudmän som har ansvaret för 
att ge vård i hemmet. Omställning till en nära vård påverkar i hög utsträckning samverkan och 
lyfter vikten av en likvärdig primärvård i kommun och region. Den synliggör även behovet av 
att tydliggöra vad respektive huvudman har för ansvar vid vård i hemmet, vilka insatser som 
är på primärvårdsnivå, innebörd av dygnet runt verksamhet och läkaransvar. 
 
Stenungsunds kommun anser att Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver ge förutsättningar för 
omställningen till en god och nära vård. Revideringen tydliggör inte samverkan och 
ansvarsgränser i önskad utsträckning. En osäkerhet finns kring jämlikt ansvar på 
primärvårdsnivå, resurser och samverkan skapar en osäkerhet kring patientsäkerheten.  
 
Stenungsunds kommuns remissvar kommer inledas med de generella synpunkterna på 
avtalsförslaget som kommunen vill lämna. I övrigt utgår kommunens synpunkter från 
dispositionen i avtalet. Punkter som inte tas upp i remissvaret har kommunen inga nämnvärda 
synpunkter på. 
 

Generella synpunkter  
 

Inledningsvis anser Stenungsunds kommun att det är ett positivt och nödvändigt avtal som har 
reviderats. Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och 
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säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 
kommunerna och regionen. Avtalet ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan 
parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde. 
 
I avtalet framhävs det att fokuset ska ligga på individens behov framför att söka skarpa 
gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Fortsättningsvis framgår det att avsikten är 
att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar 
som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. 
 
Vid goda relationer och samförstånd är denna typ av gränsdragning inte lika viktig som när 
frågor om ansvar ytterst ska utkrävas. Regionens storlek och antalet kommuner innebär dock 
att dessa frågor blir allt viktigare. Stenungsunds kommun anser att ansvarsfrågorna måste 
förtydligas för att avtalet ska kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och 
personcentrerad vård över huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya 
möjligheter.  
 

Generella synpunkter avseende avtalets omfattning 

Under rubriken A.8 avtalets omfattning och uppbyggnad förtydligas det att Hälso- och 
sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen 
och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § 
och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. Här begränsas alltså avtalet till att 
omfatta den vården som kommunen och Västra Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett 
gemensamt ansvar för.  
 
Begränsningen av avtalets omfattning uppfattas dock inte som helt konsekvent. Under bland 
annat B.3 och B.8 reglerar avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma 
hälso- och sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den 
gemensamma vården innefattar. 
  
Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen bor 
i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 
stycket eller motsvarande tillståndspliktig boendeform eller bostad som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som 
vistas i dagverksamheten. Kommunen får erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och 
sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 
kap. 5 § tredje stycket SoL. 
 
Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för hemsjukvården men Västra 
Götalandsregionen och kommunerna inom regionen har sedan regionbildningen 1999 en 
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överenskommelse om att ta över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 § 
HSL.  
 
Var gränsen går mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller 
får bedriva och den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar 
oklart. I förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen 
har befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Definitionen av 
primärvård i lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs 
för i det nya kapitel 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och 
sjukuppgifter som ingår i primärvården kommer att förändras över tid, vilket troligtvis 
kommer bli tydligt i arbetet med ”Primärvårdsuppdraget”. Det bör dock vara angeläget att 
tydliggöra om avtalet omfattar en eller flera vårdnivåer, inte minst utifrån hur avtalet 
begränsats under A.8 avtalets omfattning och uppbyggnad.  
 
Frågan om ansvar och befogenheter bör tas omhand av de båda huvudmännen innan 
kommunerna, avtalsvägen, tar på sig ett ansvar som de möjligen saknar lagligt stöd för att 
utföra. Det är kommunerna som vårdgivare som blir ansvariga för vården som ges och 
kommunens legitimerade personal som riskerar att hamna i kläm. Nuvarande lagstiftning är 
ett hinder för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan regioner och 
kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem. En 
förändrad lagstiftning är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna avtala om 
specialiserad, trygg och säker vård i hemmet. Stenungsunds kommun beklagar detta men vill 
framhålla att det är angeläget att ny lagstiftning kommer på plats innan kommunen 
avtalsrättsligt tar på sig ansvar som riskerar att överskrida den kommunala befogenheten.  
 
Fortsättningsvis vill kommunen vara tydlig med att god samverkan mellan huvudmännen vad 
gäller all den hälso- och sjukvård som bedrivs i den enskildes hem inte nödvändigtvis behöver 
vara samma sak som ansvarsöverlåtelse. Kommunen kan samverka med regionens 
medarbetare förutsatt att kommunen endast utför hälso- och sjukvårdsinsatser som ingår i 
definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
 
Att hemsjukvården kommer att utgöra en allt viktigare form av vård, och vara en viktig plats 
för vård till patientgrupper där många är svårt sjuka är tydligt utifrån den utvecklingen som 
sker nationellt. Den nuvarande regleringen av samverkan i HSL utformades i en tid då 
kontexten var annorlunda än i dag. Situationen att kommunen tagit över ansvaret för att 
erbjuda hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet var ett undantag, något som i dag är 
regel för alla regioner utom en. Den medicinska tekniken var inte heller lika utvecklad, 
digitaliseringen med mobil teknik samt besluts- och kommunikationsstöd fanns inte på samma 
sätt och även demografin i samhället har förändrats sedan skatteväxlingen 1999. 
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Faktum är att den medicinska och medicintekniska utvecklingen går snabbt. Medicinska 
insatser som tidigare endast genomfördes på en vårdinrättning kan numera utföras i den 
enskildes hem. Att vårdas i hemmet kan bidra till ett tryggt och självständigt liv för den 
enskilde. Det kan också vara samhällsekonomiskt fördelaktigt. Dock är det är viktigt att 
betona att i de fall kostnadsbesparingarna kan uppvisas så uppstår dessa främst på regionens 
sida, medan kostnaderna snarare ökar för den kommunala hemsjukvården. Frågan kring 
ansvarsgränser och ekonomiska åtaganden blir då än mer relevant med tanke på att alltmer 
sjukvård utförs i hemmet. 
 
Det är positivt att kommunernas roll i den nära vården i hög utsträckning betonas, men 
Stenungsunds kommun vill understryka behovet av att definiera ansvarsgränser mellan 
kommun och region. Det är svårt att bortse från de negativa konsekvenser som framkommer 
kring det delade huvudmannaskapet, som kanske framför allt är tydligt i samverkan på 
styrnings- och ledningsnivå snarare än i det dagliga arbetet med patient och anhöriga. En 
viktig slutsats är att det råder bristande samsyn om de grundläggande förutsättningarna för 
den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten.  
 

 

Bildkälla: Presentation av huvudbetänkandet God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso och 
sjukvårdssystem (SOU 2020:19), Statens offentliga utredningar. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 

A.3 Värdegrund  
Stenungsunds kommun ser positivt på att avtalet tar med avsnittet om värdegrund och vad 
som kännetecknar parternas samarbete. Det upplevs dock som tveksamt till om underrubriken 
”Parternas gemensamma åtagande innebär att…” samt tillhörande punkter tillför något till 
avsnittet värdegrund eftersom punkterna snarare berör det gemensamma ansvaret och 
egenkontroll av huvudmännens vårdgivare. Avsnittet om gemensam värdegrund bör fokusera 
på grunden för samarbete mellan jämlika avtalsparter. 
 
A.5 Samordnad Individuell Plan, SIP 

Det är positivt att SIP tas med som en punkt i huvudavtalet. Det hade dock varit önskvärt om 
det framgick tydligare att planering av den medicinska vården bör genomföras, även om 
patienten tackar nej till SIP. Precis som det är formulerat under Del C. Samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende under 
rubriken ”6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård och boende, familjehem och hem för 
viss annan heldygnsvård) och underrubriken Gemensam planering” bör det framgå att i de fall 
den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till samverkan mellan 
huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur ansvar fördelas mellan huvudmännen, 
enligt mallen för SIP. 
 
A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad 

Det framgår att Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1 § samt 16 kap. 2 § HSL. Här 
begränsas alltså avtalet till att omfatta den vården som kommunen och Västra 
Götalandsregionen enligt lagstiftningen har ett gemensamt ansvar för. Begränsningen av 
avtalets omfattning uppfattas dock inte som helt konsekvent. Under bland annat B.3 och B.8 
reglerar avtalsförslaget vård som inte omfattas av parternas gemensamma hälso- och 
sjukvårdsansvar. Fortsättningsvis verkar det inte råda full konsensus om vad den 
gemensamma vården innefattar.  
 
 
 
 
A.9 Avtalstid 

Avtalet gäller fram till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. Hälso- och sjukvård är ett 
område som diskuteras flitigt i samhällsdebatten i dagsläget. Det är även en 
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snabbutvecklingstakt, både vad gäller medicinteknisk utveckling och på lagstiftningsområdet. 
Det är förståeligt att en revidering av avtalet kan ta tid och att det bör vara berättigat med en 
lång uppsägningstid så att ett nytt avtal kommer hinner komma till stånd vid en uppsägning. 
  
Dock kan 18 månader anses vara lite väl lång tid med hänvisning till att avtalet inte kan 
avslutas innan utgången av 2026. Det borde ligga i samtliga parters intresse att arbeta med 
uppföljningsarbete och utvärdera avtalet regelbundet. Inte minst då många parter troligtvis har 
beslutat om återrapportering av avtalets konsekvenser från sina förvaltningar.   
 
A.10 Ändringar och tillägg i avtalet 

En möjlighet till att göra tillägg och ändringar bedöms av Stenungsunds kommun som en 
nödvändighet och en bra punkt i avtalet. ”Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för 
avtalet” kan dock komma att behöva bli tydligare. Väsentliga förändringar av 
förutsättningarna är ett aningen diffust ställt krav med tanke på utvecklingstakten på 
lagstiftningens område, där parterna idag behöver räkna med att mycket kommer att kunna 
förändras fram till utgången av 2026.  
 
A.13 Uppföljning 

Det är bra att parterna har ett gemensamt ansvar för att avtalet följs upp och att det ska finnas 
en löpande uppföljning. Det hade dock varit önskvärt om det var tydligt huruvida en 
avtalspart kunde delge sitt uppföljningsarbete och synpunkter under avtalets fortlöpande. I 
avtalsförslaget kan inte heller parterna själva initiera en ändring eller tillägg utifrån det egna 
ansvarsområdet.  
 
Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 

B.1 Lagstiftning 

Ska avtalet innehålla en text med nu gällande lagstiftning bör det tydligt framgå om det är en 
uttömmande uppräkning eller endast en vägledning. Som den inledande texten är formulerad i 
avtalsförslaget låter det som att det är en uttömmande reglering av hälso- och 
sjukvårdsansvaret för Västra götalandsregionen och kommunerna. Det stämmer inte eftersom 
texten inte tagit upp regionens övergripande ansvar för hälso- och sjukvården enligt 8 kap. 1 § 
HSL. I avtalsförslaget står det endast om regionens ansvar för läkare. Möjligtvis kan det vara 
pedagogiskt utifrån A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad som beskriver att avtalet 
omfattar det gemensamma hälso- och sjukvårdsansvaret mellan parterna men då borde 
avtalsförslaget rätteligen inte ta upp annan lagstiftning än HSL senare i avsnittet.  
B. 2 Gemensamt ansvar och samverkan 

Att all hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ska 
ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling är viktigt att lyfta fram och görs 
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bra i avtalsförslaget. Avtalet syftar till att samla sjukvården runt den enskilde snarare än att 
skicka den enskilde mellan vårdinrättningar. Stenungsunds kommun anser dock att den 
enskildes egna val bör lyftas fram i avsnittet. Det är den enskilde patienten som väljer om den 
vill ta emot hälso- och sjukvård i sitt hem eller ta sig till en mottagning. En stor komplexitet 
finns i att stärka upp sjukvården utan att ge avkall på den sociala omsorgen eller den enskildes 
självbestämmande. Patientens egna valmöjligheter, och de etiska och juridiska 
frågeställningarna som kan uppkomma om patienten inte önskar att få sin vård i hemmet har 
inte belysts i avtalet. Fortsättningsvis saknar avtalet resonemang kring de etiska dilemman 
som kan uppstå när det etableras vårdmiljöer i hemmet med hänsyn till anhöriga och 
patientens livsvillkor.  
 
Stenungsunds kommun vill understryka komplexiteten som finns i parternas gemensamma 
uppdrag. Kommunen ansvarar för en omfattande del av landets hälso- och sjukvård men ett 
syfte med Ädelreformen var att skifta förhållningssätt från institutionaliserad sjukvård till 
vård och omsorg där åldrandet inte ses som en sjukdom, utan att människor kan leva ett långt 
och tryggt liv trots skörhet och komplex sjukdomsbild utan att vården institutionaliseras.  
 
Det bör förtydligas att patientgrupperna som ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdens 
ansvar även är ett ansvar för den regionala hälso- och sjukvården. Det finns ett behov av att 
förtydliga att regionen ansvarar för all specialiserad hälso- och sjukvård inklusive 
specialiserad hälso- och sjukvård för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- 
och sjukvården och som exempelvis bor på särskilt boende. 
 
I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och kompetens som ett krav för att respektive 
huvudman ska fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Stenungsunds kommun anser att det 
även är av betydelse att benämna säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet ska kunna uppnås 
krävs också att hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet och säkerhet hänger ihop för att 
beskriva de krav som ställs på hälso- och sjukvården i HSL och patientsäkerhetslagen. 
 
Under den första delen i hälso- och sjukvårdsavtalet under A.2 beskrivs att syftet med hälso- 
och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att det ska ligga till grund för en god och säker vård 
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen. Personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården 
har alltid insatser från både den kommunala hälso- och sjukvården och regionens primärvård. 
Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge 
en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. Utifrån ett 
personcentrerat synsätt och ett helhetsperspektiv bör det i hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuseras på att det är ett teamarbete. En förutsättning för att det ska bli ett välfungerande 
team är att ansvarsfördelningen inom teamet beskrivs och regleras i avtalet. För att 
uppdelningen i huvudavtalet ska bli ändamålsenlig bör den beskriva ansvaret för 
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primärvårdsnivån – det vill säga teamet som har både region och kommun som huvudman 
samt specialistnivån som har regionen som huvudman. 
 
B.3 Parternas ansvar 

Regionens storlek och antalet kommuner innebär att frågor om parternas ansvar blir allt 
viktigare. Stenungsunds kommun anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att avtalet 
ska kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över 
huvudmannagränserna när den medicinska utvecklingen skapar nya möjligheter. 
  
Under tredje punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår det att Västra 
Götalandsregionen ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser står också som punkt under 
kommunernas ansvar fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket skapar en 
del frågetecken kring ansvaret för insatserna. Insatserna har dessutom ett eget stycke under 
punkten B.5.  
 
Vidare under sista punkten under rubriken ”Regionens ansvar” framgår det att Västra 
Götalandsregionen ansvarar för specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och 
sjukvård enligt gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 
Stenungsunds kommun anser att halva meningen bör strykas så att det tydligt framgår att 
Västra Götalandsregionen ansvarar för all specialistvård till alla patienter inom regionen.  
 

Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar” framgår fyra punkter 
varav den tredje punkten inte verkar hänföra sig direkt till kommunens ansvar och 
inskrivningsprocessen i den kommunala hemsjukvården. 
  
För att avtalet ska vara så tydligt som möjligt bör det framgå av texten innan punktlistan, att 
patienter som ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdens även är ett ansvar för den 
regionala hälso- och sjukvården när det till exempel behövs besök på en mottagning. 
 
Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del godtyckliga 
bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den 
kommunala hemsjukvården kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna. 
Ytterst kanske det medför en problematik för regionen om de 49 kommunerna gör olika 
bedömningar av vad till exempel ”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.      
 
Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” framgår 
nedanstående punkter som Stenungsunds kommun anser måste tas bort ur avtalet alternativt 
förtydligas.  

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara 
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hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som 
normalt besöker Västra Götalandsregionens vårdcentraler. 

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård 
som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under förutsättning att en dialog 
skett i samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de 
kommunala insatserna. 

Det är viktigt att samtliga aktörer arbetar för omställningen till en nära vård. Det innebär att 
även den regionfinansierade primärvården behöver se över sin organisation och tillgänglighet.  
Kommunen anser att ovanstående punkter är en organisatorisk fråga för regionen i enlighet 
med ansvaret som framgår under rubriken ”Regionens ansvar”. Kommunen anser att 
punkterna behöver strykas från avtalet. Om punkterna kvarstår så ska de i vart fall inte stå 
under ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även”. 
  
Fortsättningsvis är de båda punkterna otydliga vad gäller patientgrupp och vilken huvudman 
som enligt avtalet ska svara för dessa patienter. 
 
Första punkten är otydlig vad gäller patientgrupp och definitionen av överenskommelse. 
Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast 
tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över 
kväll, helg och natt utan ersättning? Det måste förtydligas hur en sådan överenskommelse kan 
komma till stånd (formkrav) och vilka som kan företräda parterna att ingå en sådan 
överenskommelse. Det måste även tydliggöras att parterna är ense om att det inte finns någon 
skyldighet att ingå någon överenskommelse, utan endast en möjlighet.  
 

Fortsättningsvis, om en överenskommelse sker och med en ersättning måste det beaktas att 
kommunens tillhandahållande av tjänster till regionen måste vara förenlig med 
kommunallagen. Om en kommun på avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 
kap. 1 § KL, som anger den kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en 
kommun ska kunna sälja hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella 
resurser för ändamålet. Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva 
hemsjukvård i ordinärt boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala 
kompetensen till att även omfatta tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. 
  
Av förarbetena till kommunallagen framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga 
kompetens snarast torde avse särskilda situationer där kommunen själv gör bedömningen att 
det är mest ändamålsenligt att de erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan situation där den 
enskilde endast tillfälligt vistas i det egna hemmet. 
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen är skyldig att 
tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet av allmänt 
intresse som en kommun har rätt att engagera sig i. 
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Vad gäller den andra punkten så avser den patienter på permission från sluten vård som inte 
kan ta sig till mottagning. Enligt Hälso- och sjukvårdsavtalets omfattning ovan, under 
rubriken ”A.8” ingår inte den patientgruppen i avtalets omfattning. Om punkten ska kvarstå 
bör det förtydligas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. 
  
Precis som ovan måste det förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare samt om 
avsikten är att ansvaret enligt avtalet ska övergå till kommunen med eller utan ersättning. På 
samma sätt som ovan är det osäkert huruvida en kommun har befogenheten enligt 
kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som regionen 
är skyldig att tillhandahålla.  
 
Fortsättningsvis måste det även vara tydligt vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som 
avses. Hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår 
i definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens vårdnivå. 
Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan vårdnivå än den som 
kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte kommunerna ta över ansvaret för insatserna. 
 
B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd  

På samma grunder som angivits ovan så bör definitionen av överenskommelse förtydligas. 
Innefattar överenskommelsen ett köp av kommunens resurser eller ska kommunen endast 
tillskriva sig ett ansvar för att i enskilda fall komma överens med regionen om att ta över 
möjligheten att erbjuda kommunal hälso- och sjukvård för en patientgrupp som ingår i 
regionens ansvarsområde utan ersättning? Som redogjorts tidigare så måste kommunens 
tillhandahållande av tjänster till regionen vara förenlig med kommunallagen. Att utföra den 
typen av hälso- och sjukvård och/eller bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja 
tjänster som regionen är skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en 
sådan angelägenhet som en kommun har rätt att engagera sig i. 
 
B.15 Tjänsteköp 

Utöver lagstiftningen kring offentlig upphandling så måste kommunens tillhandahållande av 
tjänster till regionen därutöver vara förenlig med kommunallagen. Om en kommun på 
avtalsrättslig grund åtar sig en uppgift gäller reglerna i 2 kap. 1 § KL, som anger den 
kommunala kompetensens gränser. En förutsättning för att en kommun ska kunna sälja 
hemsjukvård till regionen är bl.a. att kommunen har personella resurser för ändamålet. 
Befogenheten i 14 kap. § HSL som kommunerna har, att bedriva hemsjukvård i ordinärt 
boende, torde inte medföra en vidgning av den kommunala kompetensen till att även omfatta 
tillhandahållandet av hemsjukvård på regionens uppdrag. Av förarbetena till kommunallagen 
framgår att bestämmelserna om kommunens frivilliga kompetens snarast torde avse särskilda 
situationer där kommunen själv gör bedömningen att det är mest ändamålsenligt att de 
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erbjuder hemsjukvård, t.ex. i en sådan situation där den enskilde endast tillfälligt vistas i det 
egna hemmet.  
 
Att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster (tjänsteköp) som regionen är 
skyldig att tillhandahålla kan diskuteras huruvida det anses vara en sådan angelägenhet av 
allmänt intresse som en kommun har rätt att engagera sig i. 
 
Det är således inte entydigt om det är förenligt med kommunallagen huruvida kommunerna 
kan ingå avtal om tjänsteköp. Därav är det positivt att avtalsförslaget lyfter att det i så fall får 
ske i lokala avtal, dock är det viktigt att parterna är ense om att det inte finns någon skyldighet 
att ingå något lokalt avtal om tjänsteköp. 
 

C. Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland 

I remissförslaget ”C. Överenskommelse om läkarmedverkan” har en rubrik ”3. Syfte” lagts 
till som inte funnits med i tidigare Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård i Västra Götalandsregionen. Formuleringen slår fast att överenskommelsen ska 
reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens organisatoriska 
tillhörighet. I 6 kap. 3 § Patientlagen (2011:821) framgår det att patienten ska ha möjlighet att 
välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Utifrån att en fast läkarkontakt ska finnas i 
primärvården är formuleringen om fast läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet är inte 
möjlig.  
 
Detta belyser att en fast läkarkontakt ska finnas i primärvården och att formuleringen om fast 
läkarkontakt oavsett organisatorisk tillhörighet inte skulle vara möjlig. Det framgår av Prop. 
2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i 
primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna men att det i 
vissa fall kan vara lämpligare att samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt. 
Denna fasta vårdkontakt kan finnas någon annanstans inom hälso- och sjukvården än i 
primärvården, oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är delaktig i patientens 
vård. 
 
I nuvarande Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland anges under rubriken ”I Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens 
val” bland annat att: erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar. Detta 
stycke har tagits bort i remissversionen. Det är viktigt att det ansvaret även finns med i 
kommande överenskommelse samt att det tydligt definieras vad som ingår i det ansvaret. 
 
C. Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 



 

 
 
 

Yttrande Dnr KS 2021/927
2021-11-01

Stenungsunds kommun anser att det gemensamma ansvaret regleras bäst i lagstiftning och 
anser därför punkten 4. Gemensamt ansvar bör följa formuleringarna som framgår av 1 kap. 2 
§ lag (2017:612) om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, där 
lagens syfte har definierats. Förslagsvis bör ordet ”omgående” i meningen ” Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om att den enskilde som 
inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett 
tryggt och säkert sätt” ersättas med ” så snart som möjligt”. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Katja Nikula 
Ordförande 
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Missiv 

Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser  

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i 

Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer 

som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO)1 har Hälso- och 

sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt 

har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 

överenskommelse, också reviderats.  

Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta 

fokus på personcentrerat förhållningssätt.  

Ett huvudavtal med tillhörande överenskommelser 

I samband med revideringen har strukturen för avtal och överenskommelser 

mellan kommunerna i länet och VGR setts över i syfte att ge bättre översikt 

och tydligare visa hur Hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna är 

kopplade till varandra. 

De förändringar som föreslås är att Hälso- och sjukvårdsavtalet är huvudavtal 

och att tillhörande överenskommelser är bilagor. Avtalet delas in i tre delar: 

Del A.  Avtalsområden som är gemensamma för Hälso- och sjukvårdsavtalet 

och överenskommelserna. Dessa texter är av generell och allmän karaktär.  

Del B. Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 

ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso- 

och sjukvårdsansvar för.   

Del C. De fyra lagstadgade överenskommelserna. Här finns de avtalstexter 

som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 

samverkansansvar och ansvarsfördelning.   

- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

 

 

1 Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 

hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO, som består av politiker från Västra 

Götalandsregionen och VästKom. 
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- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård.  

Detta innebär att avtalsreglerade texter exempelvis avtalstid är lika i Hälso- 

och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna. Föreslagen avtalsstruktur 

innebär att ett beslut tas av respektive huvudman. Beslutet omfattar Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. 

 

Förslag till revideringar 

Del A: Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande  

• Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4,5 år.  

• Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

• Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

 
  

Del B: Hälso- och sjukvårdsavtalet  

• Utgångspunkten i det personcentrerade förhållningssättet är att bevara 

självständigheten och att patienten är medskapare i sin vård.  

• Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges.   

• Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 

ställning.   

• Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och 

sjukvårdsavtalet.  

• Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även 

omfatta dagtid helg, tidigare enbart kväll och natt.  

• Förtydligat att Samordnad Individuell Plan är det dokument och verktyg 

som används i samverkan,   

• Utvecklingsområden är flyttade till en bilaga till Färdplan - länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  



Missiv Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

 Sida | 3  
 

  

Del C: Överenskommelser  

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Ramavtal för läkarinsatser 

inom kommunernas hälso- och sjukvård till Överenskommelse 

Läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland.   

• Texten om läkarmedverkan i samverkan med kommunal hälso- och 

sjukvård, oavsett läkarens organisatoriska tillhörighet är förtydligad.  

• Tydliggjort erbjudandet kring fast läkarkontakt.   

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård   

• Efter utvärdering kvarstår betalningsmodellen som den är utformad i 

nuvarande överenskommelse.   

• Texten om betalningsmodellen anpassas till att omfatta både somatik och 

psykiatri.  

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

• Överenskommelsen har ändrat namn från Överenskommelse samverkan 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med 

missbruk av alkohol, droger och spel om pengar till Överenskommelse 

Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt 

missbruk och beroende.  

• Tydliggöranden i texten gällande ansvarsfördelning och gemensamma 

ansvarsområden.  

• Större fokus på individen och dess behov.  

• Tyngdpunkt på SIP, gemensam planering och uppföljning.  

Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och 

nödvändig tandvård 

• Ingår inte i remissyttrandet eftersom överenskommelsen är nyare och har 

inte reviderats utan har endast uppdaterats med länkar och hänvisningar.  

• N-Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den 

enskilde fyller 24 år.    

 

Framtida utvecklingsområden 

Under arbete med Färdplan, Hälso- och sjukvårdsavtalet och 

överenskommelserna har utvecklingsområden identifierats. De kommer 

omhändertas för att omsättas i Färdplan länsgemensam strategi för god och 

nära vård. Utvecklingsområdena kommer redovisas löpande på 

vardsamverkan.se. 
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Nytt uppdrag från SRO: Primärvårdsuppdrag  

En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och 

regionen samt en revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och 

sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I revideringen av det länsgemensamma Hälso- 

och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har det tydliggjorts 

ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag.   

Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s 

primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen 

inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan 

huvudmännen.  

Resultatet från primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som 

beräknas bli klar i november och skickas ut till respektive parter.   

Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att påverka slutversionen 

av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 via webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. Där finns också förslag på Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser att ladda, ner mer 

information om hur du skickar in synpunkterna samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social välfärd, 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

 

http://www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet
http://www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet


Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 
Riktlinje  
Rutin 

 

R E M I S S V E R S I O N  



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 
ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har hälso- och sjukvårdsansvar för. Kompletta 
avtalet består av del B tillsammans med del A.   

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna. Här finns de 
avtalstexter som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 
samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 
består av del C tillsammans med del A.   

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 
Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän karaktär. 
Vi utgår från Socialstyrelsens termbank för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Hälso- och sjukvårdens och den medicinska, digitala och tekniska utvecklingen 
får som följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet 
förändras över tid.  

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Det politiska samrådsorganet (SRO) gav ett tydligt medskick inför  
 

• Vad är bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda gemensamma skattemedel ur ett 

samhälls-/invånarperspektiv? 

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 
 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
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innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska stärka och främja samverkan och 
samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt 
och självständigt liv för den enskilde.   

 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

Parternas gemensamma åtagande innebär att... 

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser den enskilde behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med den enskilde. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som den 
enskilde och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från den enskildes egna resurser och målsättningar med 
insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera den enskilde 
och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den egna 
personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
ska upprättas om kommunen eller VGR bedömer att den behövs för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att 
den upprättas.  

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP). Initiativ till SIP kan även tas av den 
enskilde eller närstående. 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Nationella 
vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer, Västra Götalands 
länsgemensamma styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar 
och ger vägledning om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för 
personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
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överenskommelser som bilagor. Bilagornas giltighet är direkt kopplat till 
huvudavtalets giltighet.  

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst.  

Varje överenskommelse är direkt underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. 
ingen rangordning mellan dem.  

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2022-xx-xx – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om 
ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med arton 
månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg till i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg till i en överenskommelse (bilaga). 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta i den gemensamma samverkansstrukturen. 
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 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata 
vårdgivare och länets 49 kommuner.  Samverkan om FVM regleras i avtal. 
Förutom att flera IT-stöd kommer ersättas innebär FVM att administrativa 
processer, standardisering och gemensamma arbetssätt ska utvecklas i 
samverkan. 

 Uppföljning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för Hälso-och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser (bilagor) följs upp. VVG ansvarar för 
uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
lärande i samverkan på alla nivåer. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Avvikelser i samverkan ska 
ge underlag för förbättringsarbete och beaktas i patientsäkerhetsarbete. 

 

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
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 Oenighet om tolkning av avtal  
Oenighet om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska i första hand lösas lokalt och i andra hand delregionalt 
inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal eller 
delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Dessa texter 
är av generell och allmän karaktär. 

  

B.1 Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR 
och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL 
(2017:30), och ansvaret omfattar även rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel samt sjuktransporter och omhändertagande av avlidna. För 
tandvård finns särskilda bestämmelser, tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 
kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är 
VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas 
om patienten samtycker till det. 

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och sjukvård 
av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
läkare och övriga kompetenser.  

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, 
utvärdering och ekonomiskt ansvar ingår.  
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Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet.  

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som är 
bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och sluten 
vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
hälso- och sjukvården enligt avtal mellan parterna, se 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt 
gällande medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer 
med beslut om särskilt boende, bostad med särskild service samt under 
vistelsetiden åt personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig 
verksamhet enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende enligt 12 kap. 2 § HSL. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 
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• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. SIP är ett dokument och ett 
verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes 
pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt andra aktörer.  

 

 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
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B.5 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal. 

Länsgemensamma överenskommelser, rutiner som beskriver samverkan och 
ansvarsfördelning. (Länk så snart dessa är klara) 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan 
kan utföra och ansvara för. I enlighet med lagar och föreskrifter ska 
länsgemensamma riktlinjer ge stöd för tillämpningen*.  

 

B.7 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta. Länsgemensam rutin är under 
framtagande. 

B.9 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunens önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.10 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal hälso- och sjukvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment 
beslutas av VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnaderna och kontrollen av de kommunala 
akutläkemedelsförråden. Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av 
läkemedel till förråden. 

Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet samt 
hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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B.14 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns ett avtal där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.15 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen kvarstår 
dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.16 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande i den gemensamma 
färdplanen. 

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård* ska stärka och 
främja samverkan och samarbetet i omställningen till en god och nära vård.  

 

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal hälso- och 
sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal hälso- och sjukvård förutsätter att en planering 
genomförts där parterna är överens om ansvarsfördelning samt där 
nödvändigt informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som ingår 
i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  
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• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 kap. 
2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där patienten 
och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 
kan påverka det lokala samarbetet.  

• Samverkansformer ska avtalas lokalt, bland annat genom 
Närområdesplan. 

 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 
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Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att erbjuda fast läkarkontakt enligt patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ 
 för att öka tryggheten för patienten. 

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, dygnet runt. 

• att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp 
patientens individuella plan. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal. 
• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral 
patienten har sitt vårdval.  I närområdesplanen* står det fastställt 
vilken vårdcentral som har ansvaret.  

• Samordningsansvar enligt särskilt uppdrag innebär bland annat att 
ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och 
sjukvårdsfrågor, att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och 
bistå ledningen för den kommunala verksamheten i planering av 
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning. Detta samordningsansvar 
åligger en utsedd vårdcentral enligt närområdesplan. Det innefattar 
inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal utreder, sammanställer, bedömer, planerar och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt och vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 

• Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen. 

• Meddela aktuella mottagningar vid in- och utskrivning i kommunal 
hälso- och sjukvård. 
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 Uppföljning 
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan* med bilaga vilket 
är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  

* L Ä S  M E R  
Närområdesplan - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/naromradesplan/
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
 Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen.  

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att den enskilde som inte längre har behov av slutenvårdens resurser 
omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet 
dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 
utskrivningsklara ska minska. 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde.   

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen. 

Om en kommun får återkommande betalningsansvar ska en gemensam 
åtgärdsplan på kommun- eller stadområdesnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett 
gemensamt ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

enligt riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan 
skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 

5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  
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• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer ska följas och 
sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunerna 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
och beroende.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning  
Överenskommelsen ska stärka samverkan mellan kommun och VGR för att 
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det 
är av särskild vikt att beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning   

Region och kommun är genom li-kalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

3.2 Samarbete kring personer med missbruk  
Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § HSL och 
5 kap. 9 a § SoL även skyldiga att ingå en överenskommelse gällande 
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. 

3.3 Samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig 
övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg. 

Den nya lagen ersatte den tidigare betalningsansvarslagen. Sedan 1 januari 
2019 omfattas även psykiatrin av den nya lagstiftningen. 

3.4 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 

3.5 Barnkonventionen 
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Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Att 
barnkonventionen fått ställning som svensk lag innebär ett förtydligande av att 
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. 
Lagen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en 
grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.   

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden och därför inte få den hjälp som hen behöver. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman har specifikt ansvar över olika delar kring målgruppen, vilka 
redogörs för under respektive behovsområde. Visst ansvar är dock gemensamt 
för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

 

5.1 Brukarinflytande 
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En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk är 
en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap.  

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd och nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende är viktiga exempel på detta. 

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. 

Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Om den enskilde har behov av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet, 
förutsätter det att en dialog förs där parterna är överens om ansvarsfördelning 
samt att nödvändigt informationsutbyte sker. Den enskilde ska vara delaktig 
och medskapare till sin vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas. Ingående parter ska använda det gemensamma 
IT-stödet där informationsdelning sker.  

Samordnad individuell plan, SIP, ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan. Erbjudande om SIP 
gäller när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun 
och VGR samt vid utskrivning från sjukhus. Inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola och elevhälsa ställs det stora krav på samordning. SIP är ett 
dokument och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av 
den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 
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 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av primärvården, habiliteringen, tandvården och 
den somatiska och psykiatriska specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. Kommunen erbjuder också insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.    

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att utföra 
aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 
person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen. Det kan handla om exempelvis 
lindring/medelsvår depression, akut stressyndrom eller anpassningsstörning. 
Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är 
skrivna i VGR och som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller 
hem för viss annan heldygnsvård inom VGR.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar och 
behov av anpassning 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 

 
Sida | 7  

 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats för 
personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter hens 
behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.   

6.2 Personer med missbruk och beroende 
Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller hens 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera sjukdomar, psykiska 
och/eller somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många 
gånger behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet 
och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda 
huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk 
sjukdom sker parallellt och integrerat.  
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Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• För personer som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för 

viss annan heldygnsvård erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser 
hen är i behov av.  

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
Arbeta med återfallsprevention. 

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Tillhandahålla elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser utifrån elevens 
skolsituation.  

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Medverka vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk.  
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6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  
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Regionens respektive kommunens ansvar  
Socialtjänsten har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin 
helhet. Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga sjukvårdsinsatser i boendeformerna HVB, 
Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har behov av 
fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte avslutas hos 
aktuell verksamhet inom sjukvården. Ansvaret för den enskildes 
sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   

Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  
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Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras.  
• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 dagar 
efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på placerande 
huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 

Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både socialtjänstinsatser och hälso- och 
sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan huvudmännen 
dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR betalar en 
tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden (33% VGR, 
67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna schablon ska 
användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen är oklar och 
inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  
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Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 
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• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 
tvångsvård. 

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatriskPratat 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 
slutenvård i samråd med kommunen.  

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 
tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 
slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 

• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 Uppföljning 
 Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende följsamheten samt 
avvikelser. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om 
munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet 
och tillhörande överenskommelser. Dessa texter är av generell och 
allmän karaktär. 

I denna överenskommelse finns avtalstexter som är specifika för 
samverkansområdet. 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 

 



 

 
Sida | 2  

 

 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 
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• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 

Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 
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• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om indivdens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 
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 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har gemensamt ansvar för att uppföljning och utvärdering kan 
genomföras enligt plan. 

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 90 Dnr: KS 2021/928 
 
Remissvar färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget 
till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat 
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och 
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, daterat 2021-11-01 
Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Remissversion Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen, via e-enkät 
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Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensamstrategi 
för god och nära vård 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget 
till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat 
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och 
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 
öka fram till 2030.  
 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget 
till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har samverkat 
tillsammans med andra kommuners tjänstepersoner som med olika kompetenser och 
befattningar har arbetat fram ett förslag på remissvar. Förslaget till remissvar tar upp två 
rubriker från förslaget till Färdplan. Punkter som inte tas upp i remissvaret föreslås 
kommunen inte ha några nämnvärda synpunkter på. 
 
I förslaget till remissvar betonas det att den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälso- 
och sjukvården har ansvar för att samordna de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och 
den fasta läkarkontakten alternativt den fast vårdkontakten inom den regionala primärvården 
har ett ansvar för att samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för.  
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Vidare behandlar remissvaret även vikten av förtydligande kring utvecklingen av den mobila 
närvården. Remissvaret framhäver att det måste tydliggöras att kommunerna inte kan vara 
ensam huvudman för en ”basverksamhet” i mobil närvård.  
 
I förslaget till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård ges beskrivningen av 
mobil närvård, ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare”.  
 
Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens grunduppdrag framgår det att 
regeringen har bedömt att primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En 
nära vård kan t.ex. ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på en 
traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat 
grunduppdrag för primärvården utgör ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med 
fokus på primärvården. Det nyss sagda talar emot att kommunen som enskild huvudman 
ensam kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.  
 
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både 
region och kommun som huvudman. Tillsammans bildar professionerna ett team som 
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårsnivå till målgruppen. 
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”.  
 
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma 
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet 
runtfunktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser 
på en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när färdplanen 
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas 
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård återfinnes en beskrivning av 
mobilnärvård. Färdplanens nuvarande beskrivning innebär troligtvis betydande 
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av att ärendet berör ett remissvar bedömer förvaltningen att det inte har några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av 
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen 
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/928
2021-11-01

kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan 
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) 
eller 5 kap. 7 § tredje stycket SoL, (bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom beslut av 
kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, dvs. 
enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens 
ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet enligt 
3 kap. 6 § SoL.  
 
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära bostad. För 
denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är regionen den huvudman 
som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal med en kommun inom regionen om 
att överlåta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård (14 kap. 1 § HSL). Följden av ett sådant 
avtal blir att kommunen, och inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som 
omfattas av avtalet. 
 
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av primärvården som 
utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 
60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det 
vanliga bostadsbeståndet har förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 
1 april 2017 genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga insatser från 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Med en sådan tolkning ingår till exempel inte 
hembesök vid akut sjukdom i begreppet hemsjukvård.  
 
Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del 
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en 
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård 
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Remissversion Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
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STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
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Remissvar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Sammanfattning  
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård.  I Stenungsunds kommuns remissvar utgår 
kommunens synpunkter från dispositionen i remissförslaget. Punkter som inte tas upp i 
remissvaret har kommunen inga nämnvärda synpunkter på. 

Remissvar på förslag till Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 
vård 
 
9.3.1 Stärkt kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 

Stärkt kontinuitet och samordning av vård- och behandlingsinsatser är en förutsättning för 
trygghet och patientsäkerhet för den enskilde. Att fast läkarkontakt samordnar vården mellan 
olika vårdenheter ger förutsättningar för en god och säker vård. 

Visionen att arbetet med den samordnade individuella planen (SIP), fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt ska utvecklas inom ramen för den länsgemensamma 
utvecklingsstrategin öppnar för stärkt samverkan över lagrum och en ökad tillit mellan 
huvudmännen.  

Den fasta vårdkontakten inom den kommunala hälso- och sjukvården har ansvar för att 
samordna de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna och den fasta läkarkontakten 
alternativt den fasta vårdkontakten inom den regionala primärvården har ett ansvar för att 
samordna de hälso- och sjukvårdsinsatser som regionen har ansvaret för, vilket bör framgå 
under denna punkt. 

9.6 Utveckling av mobil vård/team över organisationsgränser 

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård samt 
utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en mer god och nära 
vård.  

I beskrivningen av mobil närvård anges: ”Mobil närvård bygger på att kommunen står för 
basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam 
och hemsjukvårdsläkare”.  
Av förarbetena till kap. 13 a HSL avseende primärvårdens grunduppdrag framgår det att 
regeringen har bedömt att primärvården ska utgöra navet i hälso- och sjukvårdssystemet. En 
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nära vård kan t.ex. ges i form av mobila team, genom vård i hemmet, digitalt eller på en 
traditionell hälso- eller vårdcentral - allt utifrån patientens behov. Ett nationellt utformat 
grunduppdrag för primärvården utgör ett viktigt steg i omställningen till en mer nära vård med 
fokus på primärvården. Det nyss sagda talar emot att kommunen som enskild huvudman 
ensam kan stå för ”basverksamheten” om definitionen av ”basverksamheten” inte förtydligas.  
Teamet runt de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har både 
region och kommun som huvudman.  Tillsammans bildar professionerna ett team som 
ansvarar för att ge en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till målgruppen. 
Det är alltså inte möjligt att bryta ut en del av teamet för att utgöra en ”basverksamhet”. 

 
Den kommunala hälso- och sjukvården är en del av primärvården. Vårdnivån är densamma 
oavsett tidpunkt på dygnet och det måste därför vara tydligt i färdplanen att ”dygnet runt-
funktionen” som kommunen ska svara för inte kan inkludera hälso- och sjukvårdsinsatser på 
en annan vårdnivå än primärvård. Det uppfattas således som missvisande när färdplanen 
formulerats med att enbart kommunen ska stå för dygnet runt-funktionen då det kan tolkas 
som att kommunen får ett ansvar för all vård, oavsett vårdnivå, efter vissa tidpunkter.  
Stenungsunds kommun anser att det inte är möjligt att kommunen som enskild huvudman kan 
stå för en ”basverksamhet” i mobil närvård.  

Enligt remissförslaget förutsätter modellen ett väl fungerande samarbete och gemensam 
ledning mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. Vårdcentraler och sjukhus står båda 
under regionens ansvar, på samma sätt som kommunen är huvudman för flera verksamheter, 
socialtjänst, hemsjukvård och elevhälsan.  

I nuläget saknas det en systematik för en gemensam ledning kring mobila team. Eftersom 
modellen förutsätter detta måste en gemensam ledning mellan kommun, vårdcentraler och 
sjukhus förtydligas i färdplanen. Stenungsunds kommun anser att det krävs en strategisk 
ledningsstruktur för att arbetssättet ska vara möjligt. Den strategiska ledningsstrukturen 
behöver ta fram en processbeskrivning för den sammanhållna vården i patientens hem. Syftet 
med processbeskrivningen är att identifiera ansvarsfördelning, behov av kompetens, 
bemanning, utrustning, lokaler, informationsöverföring och ändamålsenliga åtgärder utifrån 
patientsäkerhetsrisker.  
Den strategiska ledningsstrukturen behöver fatta beslut kring överenskommelse, ansvar, 
resurser, identifierade behov och risker.  

Som ett direkt stöd behövs utöver den strategiska ledningsstrukturen, en operativ ledning för 
den sammanhållna hälso- och sjukvården i patientens hem. Den operativa ledningen ansvarar 
för ledning och styrning i processbeskrivningen för en personcentrerad och sammanhållen 
vård och omsorg i patientens hem. Målbilden ska var ett processorienterat arbetssätt utan 
stuprörstänk.  
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En förutsättning för en god samverkan mellan professionerna på den gemensamma 
vårdarenan (patientens hem), är att samordningen av den medicinska vården säkerställs. Det 
framgår av Prop. 2019/20:164 s. 83. att utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast 
läkarkontakt i primärvården bör denne ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna.  
Stenungsunds kommuns bedömning är att samordningen av medicinsk vård ska genomföras 
av fast läkarkontakt i primärvården.  

Med största sannolikhet krävs även en gemensam operativ ledningsstruktur mellan regionens 
vårdnivåer för att säkerställa samordning av vidtagna utrednings och behandlingsåtgärder 
vilket är ett ansvar för den fasta läkarkontakten (i primärvården). 

 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Katja Nikula 
Ordförande 
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Missiv 

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 

samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 

behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 

öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till 

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 

innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. 

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 

utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 

öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, 

utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Lämna synpunkter via webbformulär senast 31 december 

Lämna synpunkter senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på 

www.vardsamverkan.se/remissfardplan. Där finns också förslag på Färdplan - 

länsgemensam strategi för god och nära vård att ladda ner, mer information 

om hur du skickar in svaret samt alla remissdokument.  

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall (i Wordformat) för att samla in och sammanställa sitt 

remissvar i. Arbetsmall finns på www.vardsamverkan.se/remissfardplan.  

Ett svar per remissinstans 

Vi önskar ett samlat svar från respektive kommun samt berörda nämnder och 

styrelser i Västra Götalandsregionen. 

 

Datum:    Datum:  

 

 

  

 

 

  

Johnny Magnusson, Ordförande SRO, 

Ordförande Regionstyrelsen 

 Kent Lagrell, Vice ordförande SRO, 

Ordförande Styrgrupp för social 

välfärd, Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

 

http://www.vardsamverkan.se/fardplan
http://www.vardsamverkan.se/remissfardplan


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E M I S S V E R S I O N  

S T R A T E G I  

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 
hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 

förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  

Färdplanen den länsgemensamma utvecklingsstrategin är en övergripande 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 
förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 
nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och 
kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Vi har i färdplanen valt att använda begreppet den enskilde; med det menar vi 
individ, patient, brukaren, eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. Den nära 
vården har primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och 
sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade vård. 
Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad 
öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. Källa: SKR 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att hälso- och 
sjukvården i kommun- och regionsektorn inte kommer att kunna anställa 
personal i den utsträckning som det demografiska behovet medför. Det 
innebär att alla måste utveckla effektivare arbetssätt, verksamheten måste bli 
mer teknik- och digitaliseringsintensiv och samverkan mellan vårdgivare 
måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Vårdanalys har tidigare uppskattat att cirka en miljon människor i Sverige 
behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt förmåga att 
själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men vården och 
omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med sådana 
komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har bidragit till 
att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den enskilde kan 
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behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp med sina 
problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område. (Vårdanalys) 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider och öka produktiviteten inom hälso- och 
sjukvården ställer stora krav på resursfördelningen. Arbetet måste vara 
långsiktigt. En resursöverföring från sjukhusvård till primärvård handlar inte 
enbart om ekonomi. Det handlar även om en succesiv överföring eller att 
tillgängliggöra resurser och kompetenser för såväl vårdverksamhet som 
utbildning via nya arbetssätt och tekniska lösningar. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med personella och en löpande beskrivning av resurssättningen 
för att möjliggöra en transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och 
öka tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
mot; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, 
skolverksamheterna, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv.  

En god och nära vård (SKR:s målbild) 

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet 
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8 Prioriterade målgrupper  
Prioriterade målgrupper i den nära vården är personer som behöver insatser 
från både region och kommun:  

• Barn och unga 
• Äldre 
• Personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk och 

beroende  

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå den övergripande målbilden för god och nära vård behöver stöd, 
vård och omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära 
vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för 
samma invånare.  

De sex förändrade arbetssätten är: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Ökad tillit mellan huvudmännen – stärk samverkanskulturen  
3. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
4. Utveckla personcentrerad arbetssätt 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila vård/team över organisationsgränser 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  
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9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället i 
stort. Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga 
och vuxna är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. 
Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara 
grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och möjlighet 
till framtida försörjning och god hälsa där elevhälsan har en viktig roll.  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också viktigt för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Arbetet behöver få en högre 
prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården och inom den 
kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Respektive huvudman bör synliggöra de insatser som görs, gemensamma 
aktiviteter för att öka tillgängligheten av hälsofrämjande insatser för 
prioriterade målgrupper ska tas fram. 

9.2 Ökad tillit och stark samverkan mellan 
huvudmännen   

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan bör tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan med tillit som grund. I detta 
arbete krävs att struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande 
dokument speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  
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• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande  
• Digitalt bemötande 

9.3 Stärk kontinuitetsvården och samordningen 
mellan huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister medför 
det att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. Genom 
kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som skapar tillit 
och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god och säker 
vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla åldrar. 

9.3.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.3.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör en viktig informationskälla till 
anhöriga, närstående, arbetslaget och andra professioner inom vården och 
omsorgen. 

9.3.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är ett dokument och ett verktyg för 
samverkan, som ger en samlad beskrivning av den enskildes pågående och 
planerade insatser, från kommun och region samt andra aktörer. Alla ska ha 
möjlighet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och skola och elevhälsa ställs det stora krav på 
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samordning. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till förbättrad 
patientsäkerhet och tidsvinster. 

Inom ramen för arbetet med den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska 
den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast vårdkontakt samt 
fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 

9.3.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt görs i första hand vid planering inom regionen och en SIP 
genomförs när det krävs samverkan mellan region och kommun. 

9.4 Utveckla Personcentrerat arbetssätt 
I vården pågår en förändring i riktning mot ökad personcentrerat arbetsätt. 
Inriktningen syftar till att se en person med unika behov, erfarenheter och 
mänskliga resurser. En patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett 
tillstånd eller en diagnos. Stöd, vård och omsorgsinsatser ska planeras i 
samförstånd med den enskilde med ohälsa samt att vård och 
omsorgsrelationen ska bygga på partnerskap med den enskilde. 

I beskrivningar av personcentrerad vård betonas att personer med någon form 
av ohälsa, risk för ohälsa eller funktionshinder inte främst bör betraktas 
utifrån ohälsotillståndet eller funktionshindret utan istället att i högre grad 
fokusera på de resurser varje person har och vad det innebär att vara 
människa och i behov av vård och omsorg. 

Stöd, vård och omsorgsinsatser innebär därför ett partnerskap mellan den 
enskilde/anhöriga/närstående och professionella verksamhetsföreträdare och 
utgångspunkten är den enskildes berättelse om sin sjukdom. Med den som 
utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där båda parter är 
delaktiga i processen med mål och strategier för genomförande och 
uppföljning på kort och lång sikt. Delaktighet är en grundläggande aspekt i 
personcentrerat arbetsätt och innebär bland annat att det finns utrymme för 
den enskilde att uttrycka frågor och eventuell oro. En person kan vara delaktig 
i vårdprocessen och beslut i olika hög grad och som professionell är det viktigt 
att i kommunikationsprocessen vara lyhörd för varje persons preferenser. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila vård/team över 
organisationsgränser  

Att utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård 
samt utvecklingen av öppenvården generellt är en del av utvecklingen mot en 
mer god och nära vård. 

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet 
runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och 
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från den enskildes 
behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre 
utnyttjande av gemensamma resurser samt minska behov av slutenvård. 
Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning 
mellan kommun, vårdcentraler och sjukhus. 

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka tillgängligheten och patientsäkerheten. 

Digitaliseringen kan skapa bättre förutsättningar för den enskilde att få 
tillgång till information och vara delaktiga. Samtidigt ökar behovet av att ta 
hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd 
kan information presenteras och överföras på ett säkrare och effektivare sätt 
och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal 
inom stöd, vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller 
tekniska gränser, planera och utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling behövs i länet.  

10.2 Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som syftar till att skapa 
en modern vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. FVM består av ett antal 
projekt och uppdrag som alla arbetar med att förbereda införandet av 
vårdinformationssystemet Millennium under 2022–2023. Systemet innehåller 
bland annat journaldokumentation och en gemensam läkemedelslista för varje 
patient. För att hälso-och sjukvården ska få så stor nytta som möjligt av det 
nya IT-stödet krävs gemensamma processer och arbetssätt över 
organisatoriska gränser. 

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom kommunal och regionalt finansierad primärvård. 
Det gäller alla personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt 
struktureras så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. Arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) och digital teknik kommer att utveckla sättet som kunskap görs 
tillgängligt och inhämtning av data för uppföljning. 
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Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och analysera resultat som sedan 
omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Kunskaps- och beslutsstöd behöver vara integrerade i de system som används 
i vårdens vardag.  Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och 
användarvänliga för att komma till nytta. Nya former för kunskapsutveckling 
som stödjer en god och säker, tillgänglig och effektiv vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Medarbetarens och patiens/brukare/elevens medverkan i 
utvecklingen av god och nära vård är en förutsättning för att utveckla 
innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån målgrupp och behov.  
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom 
social- och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi till genomförande 

Den länsgemensamma utvecklingsstrategin är ett dokument som anger 
inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för alla berörda aktörer 
och målgrupper. Till den länsgemensamma utvecklingsstrategin kopplas 
handlingsplaner fram utifrån målgrupp med gemensamt framtagna 
aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

 

13 Uppföljning och analys  
Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin ska förslag till 
partsgemensam analys och uppföljning tas fram. Målsättningen att kunna 
följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer. Ett gemensamt avvikelsesystem finns nu etablerad 
(MedControl) och dessa analyser blir en viktig del av uppföljningen av 
utvecklingen mot en god och nära vård. 

Förslag till indikatorer och process för gemensam analys kompletteras under 
2021 
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Rickard Persson Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys av 16 veckors schema 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet 29 november (§ 276) att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en ekonomisk konsekvensanalys gällande ett eventuellt införande av 
schema för perioder om 16 veckor inom sektor Socialtjänst.   
 
Beskrivning av ärendet 
Den 2 september mottog kommunstyrelsen en namninsamling från medarbetare och andra 
som hade synpunkter på schemaläggningen inom sektor Socialtjänst. I det medföljande brevet 
framkommer att de som skrivit under namninsamlingen önskar att personalens schema ska 
läggas för perioder om 16 veckor. I dagsläget planeras schemat utifrån så kallad optimerad 
bemanning eller hälsoscheman. Modellen medför att personalen får scheman för perioder om 
fyra veckor. De som undertecknat namninsamlingen menar att scheamaläggningsmodellen 
påverkar personalens hälsa negativt.  
 
Beskrivning av nuvarande schemaläggningsmodell  
Planeringen för personalens schemaläggning följer en process som är längre än de fyra veckor 
som schemat består av. Processen inleds med att medarbetarna får lämna önskemål om lediga 
dagar för den kommande schemaperioden. Verksamheten tar sedan fram ett schema utifrån 
verksamhetens behov, personalens önskemål och känd frånvaro (exempelvis 
arbetsplatsträffar, studier och sjukfrånvaro). Verksamheten möter generellt upp de allra flesta 
schemaönskemål som medarbetarna har. Idag avslås cirka fem procent av medarbetarnas 
önskemål. När schemat är klart presenteras det för medarbetarna två veckor innan det börjar 
gälla.  
 
Skillnad mellan schemaperioder om 4 veckor respektive 16 veckor 
Ju längre en schemaläggningsperiod är desto svårare är det för sektorn att tillgodose 
verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål om ledigheter utan att det skapar högre 
kostnader och potentiellt svårhanterliga konsekvenser för verksamheten.  
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Hur schemat bör se ut påverkas i hög utsträckning av hur behovet ser ut hos olika vårdtagare. 
Behov av att prioritera om i personalplaneringen till vårdtunga brukare kan uppstå med kort 
varsel. Hanteringen av detta underlättas av att schemaperioden är kort. Vid längre 
schemaperioder kan verksamheten för att klara av ett ökat vårdbehov behöva bryta ett redan 
lagt schema och göra förändringar för medarbetare med kort varsel.  
 
Dessutom är ovissheten i medarbetens egna planering stor när schemaperioden är lång, vilket 
tenderar att skapa oplanerad och okänd frånvaro framför allt i slutet av en längre 
schemaperiod. Medarbetare känner som regel inte till vilket behov som under kommande 16 
veckor finns av att vara ledig för att besöka exempelvis tandläkare och delta på föräldramöten 
etcetera. Det gör att medarbetarnas önskemål om ledigheter är svårare att tillgodose när de 
uppstår. Huruvida verksamheten har möjlighet att bevilja ledighet beror på flera faktorer, 
bland annat tillgången på vikarier.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har gjort en översiktlig bedömning av kostnadsförändringen vid en övergång 
från schemaperioder om 4 veckor till 16 veckor. Utgångspunkten för bedömningen är de 
kostnader som sektor Socialtjänst hade innan arbetet med optimerad bemanning fått spridning 
i hela sektorn. I bedömningen har förvaltningen beaktat att antalet årsarbetare inom sektorn 
har ökat med 10 procent. Anledningen till ökningen av årsarbetare är främst ökade 
tjänstgöringsgrader och volymförändringar. Inom sektor Socialtjänst är det under 2021 cirka 
650 medarbetare som arbetar i schemabunden verksamhet. 
 
Förvaltningen sammanfattande bedömning är att en övergång till schemaperioder om 16 
veckor kan komma att öka sektor Socialtjänsts kostnader med 23 mnkr till 29 mnkr. Nedan 
framgår de parametrar som har tagits i beaktande i förvaltningen bedömning.  
 

• Ökade vikariekostnader 12-14 mnkr. 
- Parametern vikariekostnader är beräknad utifrån skillnaden på kostnader sektor 

Socialtjänst hade för vikarier 2017 och kostnaderna för 2020.  
 

• Ökade övertidskostnader 3-4 mnkr. 
- Parametern bygger på samma beräkning som ovan. Detta är kostnader som sektorn 

vill undvika då det i princip alltid är baserat på akuta lösningar som inte planeras 
tillsammans med medarbetarna.  
 

• Ökade administrativa kostnader 3 mnkr. 
- Parametern är beräknad på administrativa kostnader förenade med 

schemaförändringar i redan färdigt schema. Framförallt vikarieanskaffning samt 
planera och organisera den förskjutna arbetstiden som kommer uppstå (dvs den 
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ändringar för medarbetaren i redan lagt schema, tex medarbetaren får jobba kväll 
istället för dag). 
 

• Ökning av outnyttjad bokningsbar tid 2-3 mnkr. 
- Beräkningen baseras på ett antagande om att den bokningsbara tiden inte kommer 

att nyttjas då den är blir svårare att planera för ju längre fram schemaperioden man 
kommer. Efter ca 6 veckor kommer denna post gå över helt i förskjuten arbetstid 
eller falla ut i ej värdeskapande tid (denna tid kan dock planeras i värdeskapande 
och kvalitetshöjande insatser i form av brukaraktiviteter). 
 

• Introduktionskostnader för vikarier 2-3 mnkr. 
- Parametern baseras på kostnaderna för att introducera vikarier utifrån den mängd 

vikarier som kommer att behövas. 
 

• Förskjuten arbetstid 1-2 mnkr. 
- Parametern baseras på de kostnader som kommer uppstå i den förskjutna 

arbetstiden för medarbetarna. När vikarier inte kan täcka de uppkomna luckorna 
som uppstår i schemat är det antingen övertid eller förskjuten arbetstid för 
ordinarie personal som får lösa de uppkomna passen. Dessa ökar ju längre fram i 
schemaperioden vi kommer. Förskjuten arbetstid förekommer i mindre 
utsträckning i kortare schemaperioder men tenderar att öka ju längre 
schemaperioder är. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är en kostnadsanalys och berör inte barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-20 § 276 
Skrivelse om hälsoschema 2021-09-02 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
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Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Joakim.carlsson@stenungsund.se 
Christer.larsson@stenungsund.se  
  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

  
 
 
 
 
§ 276 Dnr: KS 2021/858 
 
Skrivelse till kommunstyrelsen om hälsoschema 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra en ekonomisk 
konsekvensanalys gällande ett eventuellt införande av schema för perioder om 16 veckor 
inom sektor socialtjänst. Konsekvensanalysen ska presenteras för kommunstyrelsen på 
sammanträdet 29 november.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens har mottagit en skrivelse, inkommen 2 september 2021, med synpunkter 
på schemaläggningen inom sektor socialtjänst. Personal får i dagsläget sina scheman för 
perioder om fyra veckor, utifrån så kallad optimerad bemanning eller hälsoschema. I 
skrivelsen framförs det att nuvarande schemaläggning med fyraveckorsperioder påverkar 
personalens hälsa negativt. Önskemål framförs om att personalens scheman ska läggas för 
perioder om 16 veckor i stället. Bilagt till skrivelsen finns en lista med flertalet 
namnunderskrifter.    
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till kommunstyrelsen om hälsoschema, 2021-09-02 
Bilaga med namnunderskrifter, 2021-09-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Melisa Nilsson (S) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra en 
ekonomisk konsekvensanalys gällande ett eventuellt införande av schema för perioder om 16 
veckor inom sektor socialtjänst. Konsekvensanalysen ska presenteras för kommunstyrelsen på 
sammanträdet 29 november.  
 
Emma Ramhult (V), Agneta Pettersson Bell (ST), Jan Rudén (S), Jimmy Lövgren (MP) och 
Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Melisa Nilssons (S) förslag.  
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Christer.larsson@stenungsund.se  
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Rickard Persson Till kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Återrapport om att presentera lärdomar kring samverkan och 
säkring av tillgång på skyddsutrustning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 25 oktober 2021 (§ 306) att ge förvaltningen i uppdrag att, till 
kommunstyrelsens sammanträde 29 november, presentera lärdomar kring att stärka 
kommunens samverkan och samordning med andra aktörer inom vård- och omsorg samt kring 
att säkra tillgången till skyddsutrustning inom socialtjänsten i syfte att ha en bättre beredskap i 
framtiden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Medarbetare inom sektor Socialtjänst har regelbunden samverkan med andra aktörer inom 
vård- och omsorgsområdet. Det finns en struktur för samverkan med aktörer inom Västra 
Götalandsregionen och andra kommuner genom till exempel delregional närvårdsamverkan 
(SIMBA) och nätverk inom kommunalförbundet, Göteborgsregionen (GR). 
 
Utifrån de behov som uppstod som en följd av pandemin har behovet av samverkan ökat och 
intensifierats. Till en början så saknade den ökade samverkan en struktur och systematik. 
Några månader in i pandemin så hade en systematik och struktur för det ökade behovet av 
samverkan skapats.  
 
Den övergripande samverkan på ledningsnivå lokalt i kommunen med berörda på 
vårdcentralen ökade som en följd av pandemin. Ett par månader in i pandemin startade ett nytt 
samverkansforum i form av regelbundna delregionala möten i SIMBA 
(samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Stenungsund, Ale, Kungälv och 
Tjörn). Sektorn har även ökat samverkan med Vårdhygien i Västra Götaland, med 
regelbundna möten och avstämningar samt vid behov med Smittskydd i Västra Götaland. 
 
Sektor Socialtjänsts styrdokument utifrån covid-19 utgår från de styrdokument som 
Vårdhygien och Smittskydd i Västra Götaland har tagit fram. Det har uppstått fördröjningar 
från det att myndigheterna har informerat om förändrade vägledningar och rekommendationer 
fram till att de regionala styrdokumenten har reviderats. Vid förändringar har sektor 
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Socialtjänst inväntat regionens revideringar innan sektorns egna styrdokument har reviderats. 
Omvärldsbevakning har varit en nyckelstrategi för sektorn för att effektivt kunna omsätta det 
som anges i de regionala styrdokumenten till förändrade arbetssätt, rutiner samt utbildningar. 
Det har varit viktigt med intern kommunikationen för att skapa tydlighet kring vilka rutiner 
och arbetssätt som gäller. 
 
Några viktiga lärdomar redovisas nedan. 
 

• Det har varit grundläggande att säkerställa att tjänstepersoner från sektor Socialtjänst 
deltar på möten och i samverkansforum med Västra Götalandsregionen. 
 

• Det har varit viktigt att tillsammans med berörda aktörer skapa en struktur för det 
ökade behovet av samverkan och identifiera vilka funktioner som ska ingå i forumen. 
 

• Kommunicera och beskriva de behov som sektorn har identifierat till berörda aktörer. 
 

• Säkerställa samverkan, informationsöverföring och kommunikation med privata 
aktörer inom personlig assistans och utförare inom Lagen Om Valfrihet (LOV). I syfte 
att säkerställa och vara behjälpliga att de har förutsättningar (till exempel adekvat och 
tillräckligt med skyddsutrustning) att ge en god och säker vård och omsorg till 
kommuninvånare utifrån förändrade krav och faktorer utifrån pandemin. 
 

• En sista och viktig lärdom att det krävs uthållighet från tjänstepersoner för att inte 
släppa taget kring de områden där samverkan vacklar.  

 
 
Den ökade systematiska samverkan med övriga vård och omsorgsaktörer har bidragit till 
sektor Socialtjänsts förutsättningar att ge en god och säker vård under pandemin.  
Bedömningen är att den ökade systematiken för samverkan kommer att vara värdefull även 
efter pandemin.  
 
Skyddsutrustning 
 
Sektor socialtjänst fick under pandemins början, precis som alla andra vårdverksamheter i 
Sverige, anpassa sig allteftersom nya krav och råd tillkom för att förhindra smittspridning i 
verksamheterna. Olika krav på vilken typ av skyddsutrustning som skulle användas ändras vid 
flera tillfällen och sektor Socialtjänst hade initialt ingen beredskap på vad som skulle köpas 
in, utan agerade efter de beslut som kom från arbetsmiljöverket, folkhälsomyndigheten och 
övriga regionala huvudmän.  
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När den akuta krisen kring skyddsutrustningen avtog fattade sektor Socialtjänst beslut om att 
köpa in ett centralt lager där den nu vedertagna skyddsutrustningen skulle förvaras. Lagret ska 
enligt beslut räcka till att hantera en krissituation under 3 månader. Syftet med tidsperioden är 
att ha en egenförsörjning på skyddsutrustning under en inledande fas av en pandemi, för att 
undvika att stå utan ifall marknaden inte klarar av att leverera säker utrustning i tid.  
 
Lagret skapades under vården 2020 och har sen dess en ansvarig tjänsteperson som överser att 
utrustningen byts ut och fylls på vid behov.  
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har inget barnperspektiv. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om God hälsa och välbefinnande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-10 
Beslut kommunstyrelsen 2021-10-25 § 306 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef  
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
Johanna.nordqvist@stenungsund.se 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 306 Dnr: KS 2021/220 
 
Extern utvärdering av kommunens hantering av pandemin 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och förklarar uppdraget att utvärdera kommunens 
hantering av covid-19-pandemin som slutfört.  

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde 29 
november, presentera lärdomar kring att stärka kommunens samverkan och samordning med 
andra aktörer inom vård- och omsorg samt kring att säkra tillgången till skyddsutrustning 
inom socialtjänsten i syfte att ha en bättre beredskap i framtiden.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunforskning i väst (KFi) har utvärderat kommunens pandemihantering. I rapporten 
belyser forskarna flera områden kopplat till kommunens pandemihantering. Bland annat 
berörs kommunens strävan efter centrala beslut och behov av samordning, kommunikation, 
samspelet mellan förvaltning och politik, relationen till externa aktörer och digitaliseringens 
möjligheter. Slutsatsen i rapporten är att kommunen har hanterat pandemin på ett bra och 
ändamålsenligt sätt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Rapport: Utvärdering av Stenungsunds kommuns hantering av covid-19-pandemin 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 
att, till kommunstyrelsens sammanträde 29 november, presentera lärdomar kring att stärka 
kommunens samverkan och samordning med andra aktörer inom vård- och omsorg samt kring 
att säkra tillgången till skyddsutrustning inom socialtjänsten i syfte att ha en bättre beredskap i 
framtiden.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera informationen och förklara 
uppdraget att utvärdera kommunens hantering av covid-19-pandemin som slutfört. 
Ordförande konstaterar att så sker.  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan bifalla Nedzad Deumics (KD) 
tilläggsförslag och finner förslaget antaget.  

 
Beslut skickas till 
Dennis.salenborn@stenungsund.se 
Rickard.persson@stenungsund.se  

 
 
 



 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 87 Dnr: KS 2021/825 
 
Samordningsförbundet Älv och Kust - Samråd om budget 2022-
2023 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja det utökade bidraget till samordningsförbundet på 
100 tkr för 2022, under förutsättning att de andra förbundsmedlemmarna också fattar beslut 
om beviljad utökning enligt samordningsförbundets förslag. För 2022 ianspråktas medel från 
posten kommunstyrelsens oförutsedda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv och kust arbetar med människor mellan 16–64 år som behöver 
samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till arbete eller 
studier. Förbundet har under 2020 utvecklat sin verksamhet riktad till individer i behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Nuvarande omfattning av verksamheten genomförs med 
tidigare års överskott. För att ta vara på de möjligheter till individinsatser som utvecklats 
under 2020 behöver förbundet en ökad budgetomslutning. Förslaget från Älv och kust är att 
utöka den årliga tilldelningen med cirka 100 tkr till totalt 551 tkr för Stenungsunds kommun 
under 2022 och ytterligare 50 tkr under 2023 till totalt 601 tkr. För 2021 är den nuvarande 
tilldelning 452 tkr till Samordningsförbundet Älv och kust. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Samråd budget Sof Älv Kust 2022-2023 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedzad Deumic (KD): Bifall till liggande förslag till beslut. 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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Maria Härström Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Samordningsförbundet Älv och Kust - Samråd om budget 2022 - 
2023 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja det utökade bidraget till samordningsförbundet på 
100 tkr för 2022, under förutsättning att de andra förbundsmedlemmarna också fattar beslut 
om beviljad utökning enligt samordningsförbundets förslag. För 2022 ianspråktas medel från 
posten kommunstyrelsens oförutsedda. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv och kust arbetar med människor mellan 16–64 år som behöver 
samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till arbete eller 
studier. Förbundet har under 2020 utvecklat sin verksamhet riktad till individer i behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Nuvarande omfattning av verksamheten genomförs med 
tidigare års överskott. För att ta vara på de möjligheter till individinsatser som utvecklats 
under 2020 behöver förbundet en ökad budgetomslutning. Förslaget från Älv och kust är att 
utöka den årliga tilldelningen med cirka 100 tkr till totalt 551 tkr för Stenungsunds kommun 
under 2022 och ytterligare 50 tkr under 2023 till totalt 601 tkr. För 2021 är den nuvarande 
tilldelning 452 tkr till Samordningsförbundet Älv och kust. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv och kust arbetar med människor mellan 16–64 år som behöver 
samordna sina insatser från flera myndigheter för att få en hållbar väg tillbaka till arbete eller 
studier. Verksamheten ägs och drivs av fem kommuner (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn 
och Öckerö) tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen. 
 
Varje år den 30 november ska Samordningsförbundet Älv och Kust fastställa budget. 
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Vid 
medlemsråd den 11 mars 2021 fördes en dialog om möjlighet till utökad tilldelning. Utifrån 
dialogen kom medlemssamrådet fram till att en skrivelse om utökade medel kan lämnas till 
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respektive kommun och Västra Götalandsregionen för dialog och ställningstagande hos 
respektive part. 
 
Samordningsförbundet Älv och kust har under 2020 utvecklat sin verksamhet riktad till 
individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet har tre huvudsakliga spår: 
Genomlysning i handläggarteam, Förbundets samverkansteam, Aktiverande insatser. 
Nuvarande omfattning av verksamheten genomförs med tidigare års överskott. För att ta vara 
på de möjligheter till individinsatser som utvecklats under 2020 behöver förbundet en ökad 
budgetomslutning. 
 
Förslaget från Älv och kust är att utöka den årliga tilldelningen med cirka 100 tkr för 
Stenungsunds kommun under 2022 och ytterligare 50 tkr under 2023. Nuvarande tilldelning 
2021 är 452 tkr från Stenungsunds kommun som finns budgeterat hos Socialtjänsten. Beslutar 
Stenungsunds kommun om utökad tilldelning kommer det tas med i budgetprocessen 2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär en ökad årlig kostnad 2022 på cirka 100 tkr vilket totalt skulle bli 551 tkr 
och 2023 150 tkr vilket totalt skulle bli 601 tkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-10 
Samråd budget Sof Älv Kust 2022-2023 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Maria.harstrom@stenungsund.se 
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 Meddelande om budget Samordningsförbundet Älv & Kust 
 

Till 
Ale Kommun 
Kungälvs kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 
VGR Västra Hälso- och sjukvårdsnämnd  

 

Ärende: Återkoppling av tidigare samråd om budget enligt 
§ 23 i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 
Varje år före den 30 november ska förbundsmedlemmar som ingår i Samordningsförbundet Älv & 
Kust samråda om kommande års budget.  

Vid medlemssamråd den 11 mars 2021 fördes en dialog om utökade medel till förbundet. 
Medlemssamrådet ställde sig bakom att förbundet förde en dialog med respektive medlem. Dialog 
har förts under våren 2021 med skrivelse till samtliga medlemmar samt informationer och dialog i 
olika forum hos medlemmarna.  

Det finns inte en samstämmig vilja att utöka medel till Samordningsförbundet Älv & Kust. Den 
medelstilldelning staten har föreslagit är oförändrad från föregående år. 

Samordningsförbundets styrelse meddelar nu medlemmarna att bidraget för 2022 blir oförändrat i 
förhållande till 2021.   

 
Utifrån tidigare fattade principbeslut faller bidraget per part ut enligt följande: 

 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR  2 258 000 kr 
 Ale kommun      513 436 kr 
 Kungälvs kommun      715 398 kr 
 Stenungsunds kommun     452 555 kr 
 Tjörns kommun      309 736 kr 
 Öckerö kommun      266 875 kr 

 
Se principer för den ekonomiska fördelningen under bilaga 1. 
   
  Samordningsförbundets styrelse 
  /gm  Henrik Svedberg, förbundschef 
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Bilaga 1 principer för ekonomisk fördelning 
Fördelningen mellan kommunerna beslutades av respektive kommunalråd/motsvarande från 
respektive kommun hösten 2007. Denna ordning godkändes åter av kommunerna våren 2011. 
Principen antogs även våren 2017 i samband med sammanslagning mellan Samordningsförbundet 
Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Samordningsförbundet Öckerö. Det nya förbundet benämns 
från 1 januari 2018 Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom likvida medel som överförs till 
Samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att 
de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Formen för samråd mellan 
förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen. Kostnader för 
aktiviteter som bedrivs efter beslut av Samordningsförbundet tilldelas de huvudmän/andra aktörer 
som utför arbetet. 
 
Medel 2021     
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 4 516 tkr   
Västra Götalandsregionen 2 258 tkr   
Kommunerna 2 258 tkr   
Summa            9 032 tkr   
 
 
Utgångspunkten är att overheadkostnaderna för verksamheten är 500 tkr vilka fördelas lika mellan 
kommunerna. Resterande del, d.v.s. 2 258 tkr – 500 tkr = 1 758 tkr, fördelas utifrån kommunernas 
invånarantal (SCB per den sista juni 2020) 
 
Tabell: Fördelning av kommunernas bidrag till Samordningsförbundet 2022 

Statistik hämtad för juli 2021 

Befolkning Andel 
Andel 

fördelat i 
kronor 

Inkl. admin. 
kostnad 100 

tkr/kommun 

Ale 32 121 23,52% 413 436 513 436 
Kungälv 47 812 35,01% 615 398 715 398 
Stenungsund 27 391 20,05% 352 555 452 555 
Tjörn 16 295 11,93% 209 736 309 736 
Öckerö 12 965 9,49% 166 875 266 875 
Summa 136 584 100,00% 1 758 000 2 258 000 
 
 
 
För ytterligare upplysningar, kontakta Henrik Svedberg förbundschef 
Tel: 073 – 712 99 33.  
E-post henrik.svedberg@alvokust.se  
 
 
 





 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-11-03

  
 
 
 
 
§ 86 Dnr: KS 2021/902 
 
Slutrapportering uppdrag, samverkan med kommunal 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget slutfört och återlämnar frågan till sektor 
socialtjänst samverkansgrupp. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2020 (§ 147) fick förvaltningen i uppdrag 
att se över tre frågeställningar inom sektor socialtjänst. Dessa är: 
 

1. Omfattningen av arbetstidslistan sammanfaller med beräkningsperiodens längd. 
2. Att fler grupper får ansvar för sin egen schemaläggning. 
3. Att ARPning begränsas. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
 
 
Beslut skickas till 
Rickard.persson@stenungsund.se 
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Rickard Persson Till Kommunstyrelsen 
Sektorchef 
 
 
Slutrapportering uppdrag, samverkan med kommunal 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget slutfört och återlämnar frågan till sektor 
socialtjänst samverkansgrupp. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2020 (§ 147) fick förvaltningen i uppdrag 
att se över tre frågeställningar inom sektor socialtjänst. Dessa är: 
 

1. Omfattningen av arbetstidslistan sammanfaller med beräkningsperiodens längd. 
2. Att fler grupper får ansvar för sin egen schemaläggning. 
3. Att ARPning begränsas. 

 
Beskrivning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 april 2020 (§ 147) fick förvaltningen i uppdrag 
att se över tre frågeställningar inom sektor socialtjänst. Dessa är: 
 

1. Omfattningen av arbetstidslistan sammanfaller med beräkningsperiodens längd. 
2. Att fler grupper får ansvar för sin egen schemaläggning. 
3. Att ARPning begränsas. 

 
Förvaltningen har samverkat frågan med fackföreningen Kommunal. Målsättningen har varit 
att hitta gemensamma vägar för att nå förbättringar utifrån uppdraget.  
 
En grupp sammansatt av fyra medlemmar från Kommunal och fem arbetsgivarrepresentanter 
sattes samman. Gruppen leddes av sektorchef socialtjänst och personalchef. Gruppen 
genomförde åtta möten à två timmar och behandlade 15 frågor som Kommunal tagit fram 
kring de olika frågeställningarna. Arbetsgivare och Kommunal har arbetat tillsammans för att 
reda ut frågorna och arbetat för att nå samsyn kring frågorna.  
 
Parterna har haft intensiva samtal och nått samsyn på ett flertal frågor men parterna har också 
konstaterat att olika uppfattningar råder kring vissa frågor. I några fall är parterna överens i 
huvudsak men detaljer i frågan lett till att parterna inte kan nå samsyn. Dessa detaljer ser 
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arbetsgivaren och Kommunal som överbryggningsbara hinder. Detaljerna kommer att 
hanteras i socialtjänstens sektorsamverkan. 
 
Resultatet av de olika frågeställningarna: 
 

1. Frågan är i sig utredd och hanterad i och med att en ”timbank” + - 11timmar enligt 
nytt avtal i allmänna bestämmelser (AB) och att grundfrågan inte reglerar längden på 
arbetstidslistan och beräkningsperioden. Kommunal vill dock se en så lång längd på 
schemat som möjligt med lägst 12 veckor. Arbetsgivaren kan dock sträcka sig till sex 
veckor. Kring dessa frågor finns ingen samsyn.  
 

2. Arbetsgivaren öppnar upp för att fler grupper ska få ansvar för sin egen 
schemaläggning. Dock vill arbetsgivaren att det ska vara ett initiativ från 
arbetsgruppen i verksamheten. Arbetsgivaren vill också kunna ta tillbaka möjligheten 
för gruppen om det inte fungerar utifrån de ramar som arbetsgivaren satt. 
 

3. Arbetsgivaren och Kommunal är överens om delar men det finns områden där parterna 
inte kan nå samsyn. Arbetsgivaren och Kommunal har olika uppfattningar kring hur 
man ska hantera vissa frågor men är också överens om att förbättringar kan göras. 
Arbetsgivaren kommer att genomföra de åtgärder där samsyn finns. 

 
Arbetet som gruppen gemensamt tagit fram gemensamt samverkades den 28 september 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan enbart härledas till de arbetstimmar som gruppen lagt på 
arbetet. Uppskattad tidsåtgång för uppdraget har varit ca 160 timmar totalt för samtliga 
deltagare.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte barn då uppdraget inte riktats till målgruppen barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Marcus Starcke  
Sektorchef   
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Carina Johansson- Strandberg Till kommunstyrelsen 
Folkhälsoplanerare 
 
 
Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet Stenungsund 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Avtalet reglerar samverkan i folkhälsoråd, gemensam finansiering av en 
strategisk tjänst samt verksamhetsbudget. Nuvarande avtalsperiod är 2021-2024. Avtalet 
betonar kopplingen mellan folkhälsoarbete och socialt hållbar utveckling. Vidare framhåller 
avtalet att barn och ungas behov och rättigheter särskilt ska beaktas. 
 
Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och social hållbarhet 
ska framgå av en verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska årligen besluta om en sådan.   
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan. Folkhälsorådet har fått 
information om verksamhetsplanen.    

 
Ekonomiska konsekvenser 
Lokalt folkhälsoarbete finansieras gemensamt med 630 tkr från vardera part, mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  Kommunens del finansieras inom ram 
för verksamheten.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Avtalet mellan kommunen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden framhåller att barns 
behov och rättigheter särskilt ska beaktas i folkhälsoarbetet. I verksamhetsplanen finns därför 
specifika mål och aktiviteter som rör barn.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 God hälsa och välbefinnande, mål nr 5 Jämställdhet, mål nr 4 God 
utbildning, mål nr 10 Minskad ojämlikhet samt mål nr 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-04 
Verksamhetsplan 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se 
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Verksamhetsplan 

Folkhälsa och social hållbarhet i Stenungsund 

2022 

 

 

Stenungsunds kommuns och Västra hälso- och sjukvårdsnämndens  

gemensamma folkhälsoarbete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av dokument 

 

Plan 

Beslutat av 

 

Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum 

 

 

Dnr 

2021/897 

 

Dokumentägare 

 

Sektor stödfunktioner 

Giltighetstid 

 

1 år  
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Inledning 

Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) har samverkansavtal med varje kommun inom 

sitt geografiska område gällande gemensamma folkhälsoinsatser. Avsikten med avtalet är att 

underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 

genomslagskraft. Arbetet med folkhälsa och social hållbarhet ska bedrivas strategiskt, 

systematiskt och målinriktat i syfte att förbättra befolkningens levnadsvillkor och hälsa samt 

utjämna skillnader i hälsa. Arbetet ska omfatta hälsofrämjande och förebyggande samt 

generella och riktade insatser. Arbetet ska bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens 

behov. 

Det är många faktorer som påverkar hälsan på gruppnivå. Det handlar om livsvillkor, boende, 

utbildning och arbete. Det handlar också om levnadsvanor som exempelvis kost, alkohol, 

rökning och motion. Det är särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa och ge människor 

större möjlighet att kunna påverka sina liv och känna sig delaktiga. Folkhälsoarbetet är en av 

många pusselbitar i arbetet för en social hållbar utveckling. En ökad jämlikhet i hälsa och 

livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Ett socialt 

hållbart samhälle innebär att mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper diskrimineras 

eller missgynnas.  

En verksamhetsplan med budget och insatser ska tas fram årligen. Den ska innehålla en 

beskrivning av prioriteringar kring vilken/vilka målgrupper som i kommunen är i störst behov 

av insatser. Verksamhetsplanen ska utgå från den långsiktiga planen som gäller för 

kommunen. Den årliga verksamhetsplanen ska efter fastställande skickas till 

kommunstyrelsen för kännedom. Innan planen översändes till kommunstyrelsen ska utsedda 

representanter för kommunen och HNSV ha diskuterat och ställt sig bakom planen.  
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Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan 
 

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälso- och sociala 

hållbarhetsarbetet tillsammans med regionala och kommunala styrande dokument. Dessa 

utgör grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. 

 

 

Internationella och nationella styrande dokument vilka anger riktningen för 

folkhälsoarbetet 

• Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”, och dess åtta delmål.  

 

• FN:s Agenda 2030 med de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 

alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    

 
 

Regionala/kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för 

prioriteringar och insatser 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

Ffa Kraftsamling fullföljda studier,  

• Västra Götalandsregionens budget  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  

• Stenungsunds kommuns Vision 2035. 

• Stenungsunds kommuns program för social hållbarhet 2030 

• Stenungsund kommuns strategiska plan med valda inriktningsmål och dess 

indikatorer.  

 

  

Styrning och ledning 

För att kunna genomföra ett väl fungerande arbete är det viktig att grundläggande 

förutsättningar finns såsom ledning, samordning, analys och utvärdering samt tydliga 

styrdokument och planer. Arbetet ska bygga på nulägesanalys och regelbundna kartläggningar 
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så att insatserna vilar på verkliga och förändringsmöjliga behov. Kontinuerlig 

kunskapsinhämtning och bred delaktighet och förankring är andra viktiga förutsättningar.  

Folkhälsoråd 

I Folkhälsorådet (FHR) ingår förtroendevalda från kommunen och Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden. Deltagande politiker och tjänstepersoner i rådet ansvarar för att ta med sig 

inspel från sina respektive nämnder/styrelser/förvaltningar till rådet samt att återföra rådets 

arbete tillbaka till dessa. Rådet ska varje år fastställa en verksamhetsplan för nästkommande 

års prioriterade områden samt uppföljning av denna.  

Rådet ska skriftligen rapportera till kommunfullmäktige en gång per år.  

Folkhälsoplanerare  

Till folkhälsorådet finns en folkhälsoplanerare anställd på 100 %. Tjänsten har en central och 

strategisk placering i kommunens förvaltning.  

I uppdraget ingår att;  

- verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs strategiskt och i 

samverkan med andra relevanta aktörer. 

- vara tjänsteperson för HSN:s och kommunens ledamöter i folkhälsorådet. 

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument.  

- ansvarar för att ta fram verksamhetsplan, följa upp verksamhetsplan samt ekonomisk 

redovisning.  

- ansvara för en skriftlig uppföljning av verksamhetsplan varje år.  

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen.  

Det ingår även för folkhälsoplaneraren att under verksamhetsperioden hålla sig uppdaterad 

med aktuella händelser i samhället och att vara flexibel. Omvärldsbevakning, samverkan och 

kompetensutveckling är en viktig del. Folkhälsoplaneraren utgör en resurs för sektorerna i 

arbetet med att identifiera utvecklingsområden i syfte att bidra till att folkhälsan bibehålls och 

stärks i kommunen.  

Ledningsgrupp folkhälsa och social hållbarhet 

Arbete med folkhälsa och social hållbarhet ska genomsyra förvaltningens ordinarie 

verksamhet och bör integreras i kommunens styr – och ledningssystem. Folkhälsoplaneraren 

har en regelbunden dialog med kommunledning genom möten i ledningsgrupp folkhälsa och 

social hållbarhet som är representerade av sektorchefer. Gruppen har beslutande och 

vägledande funktion om hur arbetet skall genomföras och träffas 4 ggr/år.   
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Aktiviteter inom folkhälsobudgeten 2022 
 

Valda prioriteringar utgår ifrån uppkomna behov som verksamheter signalerar samt följande 

statistik och undersökningar: CAN- drogvaneundersökning, ungdomsenkäten Lupp, 

Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV), Koladas framtagna rapporter Öppna 

jämförelser Folkhälsa och Strategi för hälsa samt centrala barnhälsovårdens årsrapport. 

Arbetet följs upp via ovanstående statistik och undersökningar också.  

Valda prioriterade områden är  

 Hälsofrämjande, hållbara och trygga livsmiljöer 

 God hälsa och välbefinnande 

 

På följande sidor visas de aktiviteter som planeras inom ramen för folkhälsobudgeten under 

2022. Några insatser som finns med finansieras med externa medel eller i ordinarie 

verksamhet, men presenteras eftersom de bidrar till helheten.  

 

Hälsofrämjande, hållbara och trygga livsmiljöer  

Främja arbetet för ökad trivsel, trygghet och social inkludering 

För att skapa en god och jämlik hälsa bör prioriteringar göras mot de insatser som bidrar till 

att minska utanförskapet.  

• Fortsätta utvecklingen av att tidigt upptäcka våld samt stödinsatser till utsatta och 

utövare.  Förebygga och motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

• För att skapa trygghet och studiero skall arbetat fortsätta med implementering av MVP 

(mentorer i våldsprevention) och Agera tillsammans i grundskola och gymnasium.  

• Förebygga användandet av alkohol, narkotika, droger, tobaks samt spel om pengar, 

med fokus på ungdomars bruk genom att bygga upp det ANDTS förebyggande arbetet 

i samverkan.  

• Fortsätta arbetet med hälsoskolan/information på SFI i samverkan med primärvård och 

andra interna och externa aktörer.   

• Fortsatt stärkt arbete med familjecentralen som arena för integration och språkstöd.  
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Hälsa och levnadsvanor  
 

Främja hälsosam uppväxt  

 

Det övergripande målet för samverkan kring barn och unga är att de ska lyckas i skolan, som 

är en förutsättning för god och jämlik hälsa. Skolan är den arena som tillsammans med gott 

föräldraskap är de friskfaktorer som bidrar mest till barns utveckling och känsla av 

sammanhang. För att minimera utanförskapet bör insatser ske tidigt och samordnat. Följande 

prioriteringar kan bidra till att öka barns möjlighet att klara skolgången och fullfölja sina 

studier.  

• Föräldrar ska stödjas i att ge barnen ett tryggt, aktivt och utvecklande liv. 

• Bygga en gemensam basplattform kring barns grundläggande behov av sömn, kost, 

rutiner för att nå ut till vårdnadshavare på ett strukturerat sätt.  

• Påbörja arbetet med ABC i förskolan för personal genom att utbilda familjecentralens 

personal till handledare. (ABC är ett föräldraskapsstödsprogram)  

• Fortsätta uppbyggnaden av den gemensamma plattformen för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet inom grundskola och förskola. Rikta insatser för att utveckla 

skolan som en hälsofrämjande arena.  

• Utveckla och implementera en bas för hälsolitteracitet inom elevhälsan som bidrar till 

elevernas kunskap om sin egen hälsa. 

• Stärkt samverkan mellan rehabiliteringsmottagningarna och elevhälsa för att nå elever 

med låg fysisk aktivitet samt signaler på ohälsa med motiverande insatser för att 

stimulera till fysisk aktivitet. Samverka med civilsamhället för att skapa möjligheter 

för ökad föreningsaktivitet.  

Främja aktivt och hälsosamt åldrande samt motverka ofrivillig ensamhet 

 

• Samordnat arbete med pensionärsorganisationerna och studieförbund samt 

kommunens övriga verksamheter i syfte att minimera ofrivillig ensamhet och erbjuda 

mötesplats där äldre kan knyta kontakter och öka sociala deltagandet.  

 

• Utåtriktade aktiviteter i samverkan med SIMBA kommuner, samordningsförbundet 

och sjukhusen i Väster inom området levnadsvanor.  

 

• Göra folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande känd 

och implementera.  
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Främja psykisk hälsa och förbygga suicid  

 

• Kraftsamling psykisk hälsa som innebär att kartlägga, samordna och göra insatser 

kända för individer för att rusta dem för att förstå och hantera livets motgångar. 

Fokusera på kända skyddsfaktorer och det psykiska välbefinnandet.  

• Initiera och stödja skolornas arbete som syftar till att minska stress och öka psykisk 

hälsa.  

• Implementera aktiviteter från lokal handlingsplan suicidprevention. (KS 2020/671) 

 

Uppföljning 

Planens med dess aktiviteter följs upp och redovisas på ledningsgrupp folkhälsa och social 

hållbarhet samt på folkhälsorådets möten 4 ggr/år.  

Förutom att arbetet följs upp via ovanstående statistik och undersökningar följs det 

via Stenungsund kommuns strategiska plan med valda inriktningsmål och dess 

indikatorer.  

 

 1. God hälsa och välbefinnande (Agenda 2030 mål 3)  

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.  

 

2. God utbildning för alla (Agenda 2030 mål 4)  

Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt 

lärande för alla.  
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Gemensam budget för lokalt folkhälsoarbete 2022 

 

Folkhälsoarbetet finansieras av kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden med lika delar.  

Insatser som medfinansieras av annan part förekommer och särredovisas i uppföljning av 

verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet.  

Inför 2022 bidrar parterna med vardera 630 tkr.  

Strategiskt arbete och samordning 

  

                      Folkhälsoplanerare 100 %     750 000 kr

   

  Omkostnader (adm kostnader, hyra, it, komputv)       90 000 kr

  

 

Verksamhet/prioriterat område 

 Hälsofrämjande, trygga och hållbara livsmiljöer  160 000 kr 

 Hälsa och levnadsvanor    260 000 kr

    

 

     

 

Summa      1 260 000 kr 

           



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Sociala myndighetsnämnden
2021-10-12

  
 
 
 
 
§ 262 Dnr: SMN 2021/23 
 
Delårsuppföljning - Intern kontrollplan 2021 - Sociala 
myndighetsnämnden 
 
 
Beslut 
Sociala myndighetsnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning intern kontrollplan 2021 

Sociala myndighetsnämnden beslutar överlämna beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 

Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på de arbetssätt eller 
liknande som finns för att minska sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras kan 
förvaltningen vidta åtgärder, exempelvis genom att revidera rutiner eller genom 
utbildningsinsatser.  
 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en uppföljning av sociala 
myndighetsnämndens internkontrollplan för 2021. Enligt fastställd intern kontrollplan har 
följande risker undersökts: 

• Risk att försörjningsstöd betalas ut felaktigt i samband med digitaliserad handläggning 
• Risk för att tillfälliga/ jourplaceringar inom barn och unga överstiger 6 månader. 

I uppföljningen framkommer att båda risker hanteras väl enligt fastställda rutiner.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22 
Bilaga - Delårsuppföljning - Intern kontrollplan sociala myndighetsnämnden 2021 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/634
2021-09-22

 
Björn Wikman Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Delårsuppföljning - Intern kontrollplan 2021 - Sociala 
myndighetsnämnden  

 
Förslag till beslut 
Sociala myndighetsnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljning intern kontrollplan 2021 

Sociala myndighetsnämnden beslutar överlämna beslutet till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll handlar om att identifiera risker och dess konsekvenser samt att planera och 
vidta åtgärder i förebyggande syfte. En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar 
fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. 

Uppföljningen av internkontrollplanen innebär en uppföljning av att kontrollmomentet 
fungerar. Fokus i uppföljningen ligger sålunda inte på risken utan på de arbetssätt eller 
liknande som finns för att minska sannolikheten att risken faller ut. Om avvikelser noteras kan 
förvaltningen vidta åtgärder, exempelvis genom att revidera rutiner eller genom 
utbildningsinsatser.  
 
Förvaltningen har enligt fastställd riktlinje genomfört en uppföljning av sociala 
myndighetsnämndens internkontrollplan för 2021. Enligt fastställd intern kontrollplan har 
följande risker undersökts: 

• Risk att försörjningsstöd betalas ut felaktigt i samband med digitaliserad handläggning 
• Risk för att tillfälliga/ jourplaceringar inom barn och unga överstiger 6 månader. 

I uppföljningen framkommer att båda risker hanteras väl enligt fastställda rutiner.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-22 
Bilaga - Delårsuppföljning - Intern kontrollplan sociala myndighetsnämnden 2021 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/634
2021-09-22

 
 
Rickard Persson 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

mailto:Bjorn.wikman@stenungsund.se


 
Björn Wikman 
 
 
Delårsuppföljning - Intern kontrollplan sociala myndighetsnämnden 
2021 
 
Begreppsförklaring 
Kontrollområden - Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken 
kontrollområden:  

- Verksamhetskontroller  
- Kontroller av system och rutiner  
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
- Finansiell kontroll  
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Störningar i IT-system som 

endast kräver underhåll och utbyte. 
2. Lindrig – Exempelvis: Personal förstör brukares 

egendom på grund av slarv.  
3. Kännbar – Exempelvis: Störning i IT-system där data 

försvinner permanent, brukare blir bestulna. 
4. Allvarlig – Exempelvis: Stor ekonomisk skada, stor 

andel elever når inte målen i skolan eller brukare 
avlider eller skadas allvarligt. 

1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

Ri
sk

gr
ad

 (s
an

no
lik

he
t)

Väsentlighetsgrad (konsekvens)



 
[1] En barnavårdsutredning får maximalt pågå i fyra månader enligt 11 kap 2 § andra stycket SoL   

Kontroll-
område 

Riskområde Risk- och 
väsentlighets- 
grad  

Risk-
värde 

Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärd 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk att 
försörjnings-
stöd betalas ut 
felaktigt i 
samband med 
digitaliserad 
handläggning 

Risk: 3 
Väsentlighet: 4 

12 Stickprovskontroll 
sker av tio procent 
av digitala 
ansökningar enligt 
fastställd rutin. Vid 
denna kontroll 
verifieras alla 
uppgivna uppgifter i 
ansökan. 

 
 

Kontroll av att stickprov 
sker enligt fastställd rutin 
och att rätt antal 
stickprovskontroller sker 
(10 %). Granskning sker 
av 30 stickprovskontroller 
under året varav hälften 
första halvåret och hälften 
andra halvåret. I den 
granskningen sker då 
också kontroll om 
polisanmälan gjorts vid 
misstänkt bidragsbrott.  

Förvaltningen bedömer att fastställd rutin följts och 
att rätt antal kring stickprovskontroller har 
genomförts. Detta innebär att tre stickprov per 
handläggare och månad har genomförts under första 
halvåret 2021.  
 
Verksamheten bedöms därmed ha en välfungerande 
rutin för att förhindra att risk utfaller. 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås då rutin bedöms 
fungera väl 
 

Kontroll av 
system och 
rutiner. 

Risk för att 
tillfälliga/ 
jourplaceringar 
inom barn och 
unga överstiger 
6 månader.  

Risk: 4 
Väsentlighet: 3  

12 Tidsatta beslutas tas 
för att säkerställa att 
tillfällig/ 
jourplaceringen inte 
överstiger två 
månader efter att 
utredningen enligt 
11 kap 1 § SoL är 
avslutad[1]. 

Kontroll av rutin 
genomförs genom att 
granska att samtliga 
tillfälliga/ jourplaceringar 
inte överstiger två 
månader efter avslutad 
utredning utan att det finns 
särskilda skäl, enligt 6 kap 
6 § SoL fjärde stycket. 

Samtliga tillfälliga/ jourplaceringar under första 
halvåret 2021 har granskats.  
 
Samtliga placeringar enligt SoL eller LVU har 
granskats och uppgår till 65 ärenden där beslut 
fattats om placeringen utanför egna hemmet. Efter 
denna granskning har det skett en manuell 
genomgång för att se vilka ärenden som är aktuella i 
denna kontroll. I fyra ärenden finns det placering 
med längre än sex månader. I samtliga fyra fall har 
det dokumenterats i personakt skälen till att barnet 
inte placerats stadigvarande inom den utsatta 
tiden. Rutin bedöms vara väl fungerande 

Inga ytterligare åtgärder 
föreslås då rutin bedöms 
fungera väl 
 



 
 

 

Bilaga Dnr KS 2020/634
2021-09-22

 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/15
2021-11-05

 
Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen 
Strategisk projektledare 
 
 
Medfinansieringsavtal avseende åtgärdsvalsstudie "Förbindelse 
mellan Orust och fastlandet (väg 160 - Varekil - Svanesund - E6 - 
Svenshögen) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Stenungsunds kommun ska ingå i medfinansieringsavtalet 
avseende åtgärdsvalsstudie "Förbindelse mellan Orust och fastlandet (väg 160 - Varekil - 
Svanesund - E6 – Svenshögen)”. 

Kommunstyrelsen ger dess ordförande i uppdrag att signera samt att godkänna mindre och 
redaktionella ändringar i avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021 att ingå i ett samarbete med kommunerna 
Tjörn och Orust (STO-kommunerna) i framtagandet av en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en 
förbättrad transportkapacitet mellan Orust och fastlandet. 
 
Avgränsningen för ÅVS innebär att studien ska komplettera den pågående ÅVS för Lv160. 
Dessa ska tillsammans utgöra grund för beslut om hur kapaciteten mellan fastlandet och 
Tjörn/Orust bäst kan förbättras samt medge en redundant trafikering vid exempelvis olyckor. 
Detta ligger till grund för framtida investeringsbeslut för de beskrivna bristerna i 
transportsystemet. Huvuddelen i detta tillägg till ÅVS 160 är en studie av en fast förbindelse 
som ersätter färjeförbindelsen vid Svanesund Kolhättan och förbinder Varekil i väster med 
Svenshögen i öster. 
 
Ärendet har fortskridit genom en formalisering av ett upprättat förslag till medfinansierings-
avtal mellan STO-kommunerna och Trafikverket. En projektgrupp är identifierad och planerar 
att genomföra en ÅVS under perioden 2022–2024. Trafikverket leder arbetet och handlar upp 
konsulttjänster för genomförandet, kommunerna deltar med trafikexpertis. 
 
Till slutredovisningen ska tilläggas ett förslag till finansieringsplan (utanför de statliga 
tranportinfrastrukturplanerna) för ett senare genomförande. Kostnaden för studien har nu 
beräknats till 3 mnkr vilket är ett högre belopp än tidigare aviserat 900 tkr. Detta innebär 1 
mnkr per kommun med en likafördelning mellan inblandade kommuner. 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/15
2021-11-05

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För ett genomförande av denna åtgärdsvalsstudie krävs egenfinansiering. Kostnaden beräknas 
uppgå till 3 mkr vilket fördelas lika mellan STO-kommunerna vilket innebär 1 mkr per 
kommun. Utfallet kommer belasta 2022–2024 års budget och tas med i budgetarbetet. I 
budget för 2022 finns 300 tkr upptaget enligt tidigare beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet rör endast utredningsfasen för en ny broförbindelse. Inför beslut om ett eventuellt 
genomförande ska en barnkonsekvensanalys beskrivas. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 11 om Hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-05 
Medfinansieringsavtal 2021-11-09 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Stefan.svedhem@stenungsund.se 

carina.johansson2@orust.se 

marie.louise.bergqvist@tjorn.se 

 

mailto:Stefan.svedhem@stenungsund.se
mailto:carina.johansson2@orust.se
mailto:marie.louise.bergqvist@tjorn.se
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 Trafikverkets ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2021/121906 2021-11-09  
Motparternas ärendenummer   

Orust XXX, Stenungsund 2021/15, 
Tjörn XX   

   

   
 

 

Medfinansieringsavtal – Åtgärdsvalsstudie för Förbindelse mellan Orust 
och fastlandet (väg 160 – Varekil – Svanesund – E6 – Svenshögen) 
 

Detta avtal avser genomförande av en åtgärdsvalsstudie: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 
 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Stenungsunds kommun, org.nr 212000-1298, 444 82 Stenungsund 
 
Tjörns kommun, org.nr 212000-1306, Krokdalsägen 1, 471 80 Skärhamn 
 
Orust kommun, org.nr 212000-1314, 473 80 Henån 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Åtgärdsvalsstudie: En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att få en gemensam 
helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. En åtgärdsvalsstudie tar hänsyn till alla 
trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder föreslås 
enligt fyrstegsprincipen och handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska 
bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Alla formella 
planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie.  
 
Fyrstegsprincipen: en hushållningsprincip om skattemedel och ett förhållningssätt som 
innebär att möjliga åtgärder för förbättringar i transportsystemet prövas stegvis (1. Tänk 
om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt). 
 
STO/STO-kommunerna: Kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust. 
 
Tjörnbroarna: Tjörnbron, Källösundsbron och Stenungsöbron 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärdsvalsstudien. 
 
Befintlig infrastruktur till och från STO-kommunerna är ett hinder för utveckling i 
samtliga tre kommuner. Detta gäller utveckling för så väl boende, besökare, 



   
AVTAL 
 
Dokumentdatum  
2021-11-09 

2 (7) 

 
arbetspendling som för näringsliv. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling 
för samtliga tre kommuner behövs utökad kapacitet i infrastrukturen. 
 
Åtgärdsvalsstudien genomförs för att finna genomförbara åtgärder som bidrar till ökad 
kapacitet i vägsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet söderut.  
 
 

 
Figur 1. Befintligt vägsystem mellan Orust, Tjörn och fastlandet. 

 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor för medfinansiärerna bedöms gälla för genomförande av 
åtgärdsvalsstudien: 
 

- Finna infrastrukturåtgärder som möjliggöra en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling i STO-kommunerna 

- Exploateringsmöjligheter 
- Avlasta tätorter och befintlig infrastruktur från transporter samt förbättra 

arbetspendling 
- Snabbare och tätare bussförbindelser samt fler kopplingar till befintligt 

järnvägssystem. 
 

 
Tidigare studier och utredningar: 
 

- Åtgärdsvalsstudie Väg 160 Stora Höga-Skåpesund, TRV 2019/59625 (pågår) 
- STO-BROUTREDNING Trafik och samhällsekonomisk analys för en ny länk 

mellan Orust och fastlandet/E6, 2018-06-14 

Kommentar [AEP1]:  STO får gärna vara med och skriva 
direktivet till ÅVSen men vi utvecklar inte texten här i 
avtalet. (Efter intern avstämning - I ÅVS 160:an står det 
inget i direktivet om kapacitet utan mer trafiksäkerhet, 
kollektivtrafik, oskyddade trafikanter. Därmed är det inte 
aktuellt med att jämföra en eventuell bro med åtgärder 
kring Tjörnbroarna, vad gäller kapaciteten i vägnätet.) 

Kommentar [SS2R2]:  Vill helst inte att det sprids vidare 
att det inte står så i 160 direktivet, det står samma sak med 
annat ord, framkomlighet. Men jag förstår att det inte 
behöver utvecklas här i avtalet 😊 

Kommentar [SS3]:  Denna bör kanske inte strykas? 
Kopplingen till jvgstationen i Svenshögen är central för att 
inte bara belasta E6 i söder mer fler fordon. Skulle kunna 
vara en ny sträckning för OEXP 
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- Ekonomisk bedömning av ny broförbindelse Orust med tillhörande trafikmot 

och anslutningsvägar. Alternativ sträckning norr om Svanesund, 2017-06-22, rev 
2017-07-03 

- Ekonomisk bedömning av ny broförbindelse Orust med tillhörande trafikmot 
och anslutningsvägar, 2016-08-30, rev 2017-05-18, rev 2017-07-03, rev 2018-
02-08, rev 2018-05-14 
 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärdsvalsstudien 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärdsvalsstudien 
Avsiktsförklaring för framtagande av ÅVS för Förbindelse mellan Orust och fastlandet 
(väg 160 – Varekil – Svanesund – E6 – Svenshögen) TRV 2021/44325,  
tecknad 2021-05-20. 
 

§5 Beskrivning av åtgärdsvalsstudien 

Avtalet avser en åtgärdsvalsstudie. Då en framtida infrastrukturåtgärd är tänkt att vara 
statlig är det Trafikverket som driver åtgärdsvalsstudien.  
 
Trafikverket ska genom en åtgärdsvalsstudie förutsättningslöst utreda kapacitetsbristen i 
vägsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet söderut i syfte att finna lämpliga åtgärder 
för att förbättra befintligt vägsystem. Åtgärderna ska om möjligt gynna resor med 
kollektivtrafiken. En del i åtgärdsvalsstudien är att utreda en eventuell förbindelse 
mellan Orust och fastlandet (väg 160 – Varekil – Svanesund – E6 – Svenshögen). En ny 
fast förbindelse ska jämföras med eventuella åtgärder vid Tjörnbroarna.  
 
Avtalet omfattar följande:  
 

Åtgärd i den statliga anläggningen 
Åtgärd 1: Genomföra en åtgärdsvalsstudie 

 

Kommentar [SS4]:  Vill att det här då framgår att det är 
parterna gemensamt som definierar och godkänner 
projketdirektivet. 

Kommentar [SS5]:  I huvudsak söderut 

Kommentar [AEP6]:  Bör det endast stå att åtgärderna 
SKA gynna kollektivtrafik? 

Kommentar [SS7R7]:  SKA GYNNA 

Kommentar [SS8]:  möjliga 
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Figur 2. Befintlig infrastruktur som knyter samman STO-kommunerna. 
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärdsvalsstudien som omfattas av detta avtal uppgår till cirka  
3 000 000 kr i prisnivå april 2021. Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från 
tidigare åtgärdsvalsstudier och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför 
komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge. 
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 
 
Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(kr)
Stenungsund Tjörn Orust Summa

1 Genomföra åtgärdsvalsstudie 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000SUMMA

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

  
 
 
Medfinansieringen beräknas uppgå till cirka 3 000 000 kr. 
 
STO-kommunerna ska i och med rekvisition betala cirka 3 000 000 kr, 1/3 per kommun, 
till Trafikverket (se vidare §9). Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta 
avtal. 
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§7 Ansvarsfördelning 

 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket genomför åtgärdsvalsstudien, åtgärd 1. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas i den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket ansvarar för. 
3. Styrgrupp? KSO ansåg att styrgrupp inte behövs. Kan lösas senare om behovet finns. 
 
STOs ansvar 
1. STO tillhandahåller nödvändiga utredningar och kartmaterial utan ersättning. 
2. Respektive kommun utser minst en projektdeltagare som har delegation att 

företräda respektive kommun i genomförandet av åtgärdsvalsstudien. 
3. Respektive kommun utser en arbetsgrupp som deltar i arbetet med åtgärden 

(såsom workshops mm) 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om kostnaden för utredningen vid anbudstillfället överstiger 10 % av bedömd 
totalkostnad när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för 
väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till omförhandling.  
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall åtgärdsvalsstudien avbryts eller avtalet upphör att gälla står respektive kommun 
för de kostnader inom sitt ansvar som dittills nedlagts samt för eventuell utebliven vinst 
hos den av Trafikverket anlitade konsulten. 
 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen. Trafikverket har rätt att löpande rekvirera 
STO-kommunerna för upparbetade kostnader, 1/3 per kommun. Till rekvisitionen 
bifogas ett utdrag från Trafikverkets ekonomisystem. 
 
Rekvireringarna adresseras till: 
Stenungsunds kommun  Referens: SK2445 
c/o Soltak 
Box 530 
442 15 Kungälv 
 
Tjörns kommun   Referens: TK 2083 
c/o Soltak 
Box 506 
442 15 Kungälv 
 
Orust kommun   Fakturareferens Z115  
Fack 760199 R 067 
Box 21 
473 21 Henån 
 

Kommentar [AEP9]:  Ovanstående text togs bort. 

Kommentar [SS10]:  Befintliga (eller tidigare) 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning. Beroende på åtgärdsvalsstudiens komplexitet bör en 
gemensam styrgrupp tillsättas. 
 

§11 Tidplan  

Åtgärdsvalsstudien planeras att starta i början av år 2022. 
Upphandling av konsult för genomförande av åtgärdsvalsstudien planeras att 
genomföras under våren 2022. Inledande arbetsmöten/workshop mm planeras att 
starta under hösten 2022. 
Leverans av slutrapport planeras preliminärt till år 2024. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning att parterna har undertecknat avtalet senast 2021-12-17.  

 
Om avtalet upphör att gälla, kvarstår respektive parts finansieringsansvar av dittills 
upparbetade kostnader för åtgärdsvalsstudien enligt §§5 och 6. 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 

____________________________ 

 
 
 
Detta avtal är upprättat i fyra (4) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 

Kommentar [AEP11]:  OK för TRV att rekvirera del av 
kostnad innan jul. 

Kommentar [SS12R12]:  Det är ok för Stenungsund 
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Regiondirektör, Trafikverket XX, Stenungsunds kommun  
Jörgen Einarsson  XX 
   

 

 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
XX, Tjörns kommun XX, Orusts kommun 
XX XX 
 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1041
2021-11-08

 
Stefan Svedhem Till kommunstyrelsen 
Strategisk projektledare 
 
 
Skyfallshantering centrum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investering för skyfallshantering på Stenung 2:162, 
Stenungskolan.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skyfallshantering av 100-årsregn som prövningsgrund för godkännande av 
nya detaljplaner. Då skyfallshantering kräver större perspektiv godtar Länsstyrelsen ett 
politiskt beslut med investeringsplan om åtgärd inför ett antagande. 
 
Kravet på skyfallshantering kräver åtgärder i form av ett fördröjningsmagasin uppströms 
detaljplanen på ca 4500 m3.  
 
En yta på Stenung 2:162 (Stenungskolan) har identifierats som lämpligt fördröjningsmagasin. 
Ytan kan anläggas som park eller annan rekreativ yta i flera terrassformade meterdjupa 
sektioner som kan tillåtas översvämmas vid dessa extrema regnhändelser. Ytorna är alltså 
normalt torrlagda och vistelse kan ske som idag.  

Denna yta ligger utanför planområdet och kräver en egen beslutsgång. Ett politiskt beslut om 
denna åtgärd krävs senast i samband med detaljplanen för resecentrums antagande för att 
resecentrum ska kunna genomföras. 
 
I gällande plan (stadsplan 77) är marken planlagd som allmänt ändamål och får ej bebyggas. 
Justeringar av marknivåer bedöms vara möjligt utan att ändra planen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Normalt krävs att åtgärder utanför plan måste vara genomförda innan antagande av plan. Då 
skyfallshantering kräver större perspektiv godtar Länsstyrelsen ett politiskt beslut med 
investeringsplan om åtgärd inför ett antagande. 
 
För Stenungsunds centrala delar handlar det om väldigt stora regnmängder då 
avrinningsområdet är beräknat till 1 km2. Järnvägen fungerar som en barriär som dämmer upp 
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vatten öster om densamma. I ett skyfall faller så mycket vatten att alla ledningar är fulla och 
vattnet strömmar på ytan. 
 
Kravet på skyfallshantering kräver åtgärder enligt följande 
• Tunnel under både järnvägen och Göteborgsvägen för att leda ut vattnet till havet genom 
Kulturhusparken. 
• Justering av höjder på Södra vägen, Stenunge Allé och Göteborgsvägen för att kontrollerat 
leda skyfall mot havet.  
• Införande av fördröjningsmagasin uppströms planområdet. 
 
Utöver kontrollerade skyfallsvägar ut mot havet krävs alltså fördröjningsåtgärder uppströms, 
som magasin om 4500 m3. En yta på Stenung 2:162 (Stenungskolan) har identifierats som 
lämpligt fördröjningsmagasin. Ytan kan anläggas som park eller annan rekreativ yta i flera 
terrassformade meterdjupa sektioner som kan tillåtas översvämmas vid dessa extrema 
regnhändelser.  

Denna yta ligger utanför planområdet och kräver en egen beslutsgång. Ett politiskt beslut om 
denna åtgärd krävs senast i samband med detaljplanen för resecentrums antagande för att 
resecentrum ska kunna genomföras.  

Under 2022 kommer en större analys av hela Stenungsunds centralort genomföras i 
klimatanpassningshänseende. Skyfallsåtgärder skall här identifieras där dessa gör bäst nytta 
och möjliga att genomföra. För varje kubikmeter magasin som skapas uppströms inom det 
aktuella avrinningsområdet kan de ovan beskrivna magasinen vid Stenungskolan minskas 
motsvarande. Detta kan ske som beslut innan genomförande eller om det anses ge bättre nytta 
vid senare tillfälle för att eventuellt frigöra platsen vid Stenungskolan.  
 
Åtgärden ska ses som en klimatanpassningsåtgärd som kommunen på sikt måste göra men av 
skälet Resecentrums detaljplan måste påskyndas och som dessutom ger samordningsvinster. 
 
I gällande plan (stadsplan 77) är marken planlagd som allmänt ändamål och får ej bebyggas. 
Justeringar av marknivåer bedöms vara möjligt utan att ändra planen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
De planerade åtgärderna för att klara skyfallshanteringen för detaljplan Resecentrum beräknas 
kosta ca 38 mkr 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ytorna på Stenung 2:162 tillhör Stenungskolan. Skolans verksamhet beräknas ha flyttat ut 
från lokalerna 2023. Dessa ytor kommer svämma över vid extrema regnhändelser men i övrigt 
vara funktionellt som idag vilket innebär att barn, unga och vuxna kan nyttja den som i 
dagsläget. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 11 om hållbara städer och samhällen, och mål 13 om att bekämpa 
klimatförändringarna.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
Skyfallsåtgärder resecentrum 2021-11-08 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Cecilia.norlander@stenungsund.se 

Stefan.svedhem@stenungsund.se 

Lisa.bertilsson@stenungsund.se 

 

mailto:Cecilia.norlander@stenungsund.se
mailto:Stefan.svedhem@stenungsund.se
mailto:Lisa.bertilsson@stenungsund.se
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Veronica Götzinger Till kommunstyrelsen 
Verksamhetschef 
 
 
Granskning för detaljplan för resecentrum 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade granskningshandlingar för detaljplan för 
Stenungsunds resecentrum inom del av Stenung 3:57 m.fl. och skicka ut planförslaget på 
granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 140 att Stenungsunds nya resecentrum ska 
placeras i läge centrum. Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 § 257 att godkänna 
upprättade samrådshandlingar och att skicka ut planförslaget på samråd. Samrådstiden varade 
september-oktober 2020. Under samrådstiden inkom 87 yttranden vilka sammanställdes i en 
samrådsredogörelse som godkändes av kommunstyrelsen 8 februari 2021 § 44. 
 
Sedan samrådet har utredningarna uppdaterats och resultaten av dessa har arbetats in i 
planförslaget i både plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning. 
 
Planförslaget har sedan samrådet justerats på följande övergripande punkter: 

- En breddning av Doterödsvägen för att kunna inrymma ett vänstersvängfält till Södra 
vägen.  

- Trafiklösning med två cirkulationsplatser på Göteborgsvägen. 
- Anslutningen till Nordanvindsgatan föreslås behållas och tidigare föreslagen 

anslutning till Strandvägen tas bort. 
- Stenunge allé fortsätter förbi Jullen för att kunna trafikförsörja Västanvindsgatan. 
- Gång- och cykeltunneln sträcker sig under både järnvägen och Göteborgsvägen. 

Tunneln binder ihop västra och östra sidan och kan även kan användas som skyfallsled 
vid extrema regnhändelser. 

- Planförslaget är höjdsatt för att hantera skyfall samt för att kunna möta framtida 
byggnationer vars marknivå ska anpassas efter stigande havsnivåer.  

 
Utöver höjdsättning av skyfallsvägar ut mot havet krävs fördröjningsåtgärder uppströms. En 
yta på Stenung 2:162 (Stenungskolan) har identifierats som lämpligt fördröjningsmagasin. 
Ytan kan anläggas som park eller annan rekreativ yta som kan tillåtas översvämmas vid dessa 
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extrema regnhändelser. Ett politiskt beslut om denna åtgärd krävs senast i samband med 
detaljplanen för resecentrums antagande för att resecentrum ska kunna genomföras.  

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 140 att Stenungsunds nya resecentrum ska 
placeras i läge centrum. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 30 
augusti 2016 § 40 att ge Sektor Samhällsbyggnad/Plan i uppdrag att formellt påbörja arbetet 
med detaljplan för ett nytt resecentrum, så att detta ärende kunde prioriteras i Trafikverkets 
plan. Detaljplanearbetet påbörjades officiellt med ett underskrivet plankostnadsavtal den 20 
november 2017.  
 
Detaljplanen har föregåtts av Planprogram för Stenungsunds centrum vilket godkändes i 
kommunfullmäktige den 25 juni 2018 § 92. I programmet är nya resecentrum inkluderat och 
studerat i ett sammanhang för att skapa ett havsnära blandstadscentrum med gågator, grönska, 
varierad bebyggelse, förbättrad och mer välutnyttjad kontakt med vattnet, samt en bebyggelse 
med blandade funktioner såsom bostäder, verksamheter, kontor och handel för att skapa ett 
levande centrum. I den detaljplan som i dagsläget gäller (259 Stenungs torg V) har området 
användningarna trafik, parkering och handel. För att möjliggöra etablering av resecentrum 
samt framtida mötesspår på Bohusbanan behövs en ny detaljplan. 
 
Detaljplanen möjliggör för ett nytt resecentrum i form av dockningsterminal med tolv 
busshållplatslägen mot tågtrafiken på västra sidan om Bohusbanan, samt tre 
busshållplatslägen på östra sidan Bohusbanan, längs Södra vägen. Resecentrumet ska 
trafikeras med stjärntrafik för att kunna erbjuda bättre bytesmöjligheter, komfort, service och 
kapacitet för att ta hand om framtidens resandeutveckling för buss- och tågresenärer på Södra 
Bohusbanan. 
 
Detaljplanen möjliggör för en framtida utbyggnad av mötesspår. Vidare kan en 
terminalbyggnad med vänthall, kiosk och personalutrymmen uppföras väster om Bohusbanan. 
För att öka tillgängligheten föreslås en gång- och cykeltunnel under järnvägen och 
Göteborgsvägen i anslutning till resecentrumbyggnaden. På västra sidan om järnvägen 
kommer reglerplatser för bussar finnas, samt korttidsparkeringar för hämtning/lämning med 
bil och möjlig placering av bilpool. Parkering kommer även möjliggöras för på östra sidan om 
järnvägen.  
 
Detaljplanen möjliggör för en omdragning av Göteborgsvägen västerut så att resecentrum 
med erforderliga ytor för t.ex. bussplan kan inrymmas. Två cirkulationsplatser föreslås för att 
optimera trafikflödena – en i höjd med resecentrumbyggnaden och den södra lastinfarten till 
Stenungstorg och en med anslutning mot Nordanvindsgatan.  
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Gång- och cykeltrafiken leds på separerade gång- och cykelbanor för att underlätta flödet för 
dessa. Cykelparkeringar med väderskydd och möjlighet till säkra fastlåsningar ska finnas. 
 
Planen möjliggör för en bred gång- och cykeltunnel under järnvägen och Göteborgsvägen. 
Tunneln ansluts via flacka ramper och skapar på så sätt en smidig och trafiksäker passage 
under järnvägen. I händelse av extrema skyfall kan tunneln även användas som skyfallsled ut 
mot havet.  
 
Utrymmet som krävs för busshållplatser, gång- och cykelväg, parkering, cykelparkeringar 
samt gångtunnel med tillhörande trappor och ramper inom området mellan järnvägen och 
Södra vägen, innebär att den befintliga bebyggelsen kommer ersättas med dessa funktioner.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 § 257 att godkänna upprättade 
samrådshandlingar och att skicka ut planförslaget på samråd. Samrådstiden varade mellan den 
9 september 2020 och 21 oktober 2020. Under samrådstiden inkom 87 yttranden vilka 
sammanställdes i en samrådsredogörelse som godkändes av kommunstyrelsen 8 februari 2021 
§ 44. 
 
Sedan samrådet har utredningarna uppdaterats och resultaten av dessa har arbetats in i 
planförslaget i både plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning. 
 
Planförslaget har sedan samrådet justerats på följande övergripande punkter: 

- En breddning av Doterödsvägen för att kunna inrymma ett vänstersvängfält till Södra 
vägen.  

- Trafiklösning med två cirkulationsplatser på Göteborgsvägen. 
- Anslutningen till Nordanvindsgatan föreslås behållas och tidigare föreslagen 

anslutning till Strandvägen tas bort. 
- Stenunge allé fortsätter förbi Jullen för att kunna trafikförsörja Västanvindsgatan. 
- Gång- och cykeltunneln sträcker sig under både järnvägen och Göteborgsvägen. 

Tunneln binder ihop västra och östra sidan och kan även kan användas som skyfallsled 
vid extrema regnhändelser. 

- Planförslaget är höjdsatt för att hantera skyfall samt för att kunna möta framtida 
byggnationer vars marknivå ska anpassas efter stigande havsnivåer.  

 
Skyfallshantering 
Avrinningsområdet för planområdet är 1 km2 vilket innebär att mycket stora vattenmängder 
att hantera vid ett hundraårsregn. Utöver höjdsättning av skyfallsvägar ut mot havet krävs 
fördröjningsåtgärder uppströms. En yta på Stenung 2:162 (Stenungskolan) har identifierats 
som lämpligt fördröjningsmagasin. Ytan kan anläggas som park eller annan rekreativ yta som 
kan tillåtas översvämmas vid dessa extrema regnhändelser. Ett politiskt beslut om denna 
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åtgärd krävs senast i samband med detaljplanen för resecentrums antagande för att 
resecentrum ska kunna genomföras.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan kommunens verksamheter vilket reglerar 
kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. 
 
Detaljplanens genomförande innebär vissa markinköp, genomförandet av dessa regleras efter 
detaljplaners antagande. Dessa regleras genom separata avtal som tas upp för godkännande av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 
 
Då det återstår en del arbete med planens genomförandefrågor är de ekonomiska 
konsekvenserna av planförslaget ännu de ännu inte fullständigt utredda. De kommer att 
utredas ytterligare under det fortsatta arbetet och klargöras allt eftersom.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Planförslaget berör både de barn och unga som bor i Stenungsund och de som besöker. Med 
tänkt gång- och cykeltunnel och de nya säkrare hinderfria stråken förbi Bohusbanan och 
Göteborgsvägen ges barn och ungdomar en trafiksäkrare miljö och boende i närområdet kan 
förflytta sig på cykel eller till fots utan behov av skjuts med bil. Att ungdomar kan röra sig i 
stadsrummet öppnar upp för en friare livsstil, möjlighet till delaktighet och kunna förflytta sig, 
köpa varor, tjänster och utföra aktiviteter, träffa personer och besöka platser som annars kan 
vara svårt på egen hand.  
 
Det är viktigt med en välfungerande kollektivtrafik för barn och ungdomars självständighet 
och rätt till möjligheten att på ett jämlikt sätt kunna förflytta sig i samhället. Att tidigt i livet 
vänja sig vid att förflytta sig med kollektivtrafik ger också en bra grund för att tycka att det är 
naturligt även i vuxen ålder och på så vis öka sannolikheten för att fler reser kollektivt i 
framtiden, vilket knyter an till kommunens mobilitetsstrategi. Planförslagets trafiklösningar 
medger prioritet för busstrafik vilket är det färdmedel barn och ungdomar kan nyttja för 
självständiga transporter.  
 
Södra vägen kommer bli mer trafiksäker med en gångbana på östra sidan och en gång- och 
cykelbana på västra sidan. Gång- och cykeltunneln kommer bli en trafiksäker och smidig 
passage över barriären som utgörs av Göteborgsvägen och Bohusbanan. 
 
Barn och ungdomar har inte involverats i detaljplanens arbete. Efter att samrådet genomfört 
och handlingar inför granskning tagits fram har kommunen bedömt behovet och konstaterat 
att målgruppen för detaljplanen är så stor och mångfacetterad att en barnkonsekvensanalys i 
vanlig mening inte lämpar sig för detta arbete. Resecentrum kommer dessutom att bli en plats 
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där små barn inte bör vistas utan vuxens sällskap.  men där större barn och unga kommer att 
kunna förflytta sig på ett betydligt trafiksäkrare sätt än vad dagens situation möjliggör.   
 
Barnperspektivet får istället beaktas i projektering, gestaltning och detaljutformning när 
planen har vunnit laga kraft. 
 
Juridiska bedömningar 
Markförvärv för detaljplanens genomförande regleras i separata avtal.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 5 om jämställdhet, mål 9 om hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, mål 10 om minskad ojämlikhet, samt mål 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Planbeskrivning 2021-11-19 
Plankarta 2021-11-19 
Trafikutredning 2021-XX-XX 
Trafiksimulering 2021-XX-XX 
Bullerutredning 2021-XX-XX 
Geoteknikutredning 2021-XX-XX  
Riskutredning 2018-12-04 
Luftkvalitetsutredning 2021-XX-XX 
Vibrationsutredning 2021-XX-XX 
Skyfallsutredning 2021-XX-XX 
VA- och dagvattenutredning 2021-XX-XX 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
lisa.bertilsson@stenungsund.se 
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Victoria Lind Magnusson Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Yttrande över remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till 
åtgärdsprogram för regeringens prövning 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande till Miljödepartementet angående vattenmyndigheternas 
förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning.   

Stenungsunds kommun står fast vid sin begäran om regeringens prövning. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har översänt Vattenmyndighetens reviderade åtgärdsprogram på remiss. 
Åtgärdsprogrammet syftar till att uppfylla vattendirektivet, vilket är EU:s styrmedel för att 
långsiktigt säkra de gemensamma vattenresurserna för framtiden. Stenungsunds kommun 
lämnade yttrande över åtgärdsprogrammet i april tillsammans med en begäran om regeringens 
prövning. Vattenmyndigheten har därefter reviderat åtgärdsprogrammet. Miljödepartementet 
anmodar kommunerna att yttra sig över de justeringar som gjorts samt ange om kommunen 
står fast vid sin begäran om regeringens prövning. Om så är fallet behöver kommunen 
precisera de juridiska grunderna för begäran. Remisstiden har förlängts från den 23 november 
till den 1 december.  
 
Det reviderade åtgärdsprogrammet ser ut att i stora delar ta hänsyn till synpunkterna som 
kommunen lyft fram i sitt tidigare yttrande. I frågan om finansieringen och konsekvenserna är 
det kommunens uppfattning att de samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna 
inte utförts tillräckligt detaljerat och i en omfattning som belyser konsekvenserna från allmän 
och enskild synpunkt. Dessa behöver som minst brytas ned till kommunal nivå och 
åtgärdsplanen avviker därför från bestämmelserna i 5 kap. 9 § 2 st. p. 6 miljöbalken och 6 
kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. Stenungsunds kommun står fast vid sitt beslut att 
med stöd av 6 kap. 4 § p. 3 vattenförvaltningsförordningen, begära regeringens prövning av 
åtgärdsprogrammet. 
 
Beskrivning av ärendet 
I remissunderlaget har vattenmyndigheten lämnat en redogörelse av utförda ändringar efter 
inkomna synpunkter. Viktiga ändringar efter samrådet som framhålls är utveckling och 
förtydligande av åtgärdsprogrammet i frågor om  
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• lagstiftningen som styr,  
• myndigheters ansvar,  
• skillnaden mellan administrativa och fysiska åtgärder,  
• principer för finansiering,  
• beskrivning av hur analysen av påverkan och de framtagna åtgärderna hänger ihop.  

 
Angående kommunernas synpunkter på finansieringsprincipen avser vattenmyndigheterna 
tydliggöra i åtgärdsprogrammet att respektive myndighet ansvarar för att äska om den 
finansiering som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. Som stöd för genomförandet av 
åtgärden om vattenplanering (åtgärd 1), kommer vattenmyndigheterna att tillgängliggöra ett 
avrinningsområdesindelat underlag baserat på miljökvalitetsnormerna i VISS och dess 
underliggande bedömningar. Tre större förändringar i den ekonomiska konsekvensanalysen är 

• distriktsspecifika analyser,  
• värdering av nyttan med åtgärder och  
• finansiering.  

 
Varje distrikt (Bottenviken, Bottenhavet, Norra östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet) 
har fått en egen ekonomisk konsekvensanalys med fokus på påverkan på distriktet, 
länsstyrelsers och kommuners arbete samt kostnader utan nationella myndigheters kostnader. 
Värdet av nyttan som en följd av åtgärdsprogrammet är kopplad till ytvatten. I värderingen 
ingår inte grundvatten och havsmiljön. Avsnittet om befintlig finansiering har skrivits om för 
att bättre beskriva möjliga finansieringsvägar inom åtgärdsprogrammet för myndigheter, 
kommuner, jordbruk, vatten och avlopp, tillsyn samt ofinansierade områden. Kostnader för 
vattenkraft och övriga dammar genom fysiska åtgärder har kostnadsberäknats. För jordbruk är 
kostnaderna inom åtgärdsanalysen omarbetad.  
 
Kostnader inom Västerhavets vattendistrikt 
Kostnaderna för Västerhavets vattendistrikt är 7 858 miljoner kronor. För kommunerna inom 
distriktet uppskattas kostnaderna till 47 miljoner för vattenförvaltningscykeln 2021 - 2027, 
eller cirka 8 miljoner kronor per år, se illustrerad bild längre ned. 
 
Beskrivning av nyttor 
I det reviderade åtgärdsprogrammet lyfts även nyttorna med åtgärdsprogrammet. Det 
förbättrar den ekologiska statusen i vattendragen och bidrar till ökade biologiska värden 
såsom förbättrade livsmiljöer för vattenlevande arter. Den samhällsekonomiska nyttan är 
kopplad till att minska förekomsten och de negativa effekterna av spridningen av miljögifter i 
miljön både på land och i vatten vilket medför att riskerna för människors hälsa minskar. 
Sanering av förorenade områden bidrar till att marken kan tas i anspråk för nya verksamheter 
eller att bygga bostäder. Den totala nyttan för allmänheten där vattenkvaliteten förbättras till 
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god vattenstatus till 2027 i till exempel Göteborgs vattendrag, sjöar och kustvatten har skattats 
till cirka 1300 - 600 miljoner kronor.  
 

 
 
 
Kommunernas åtgärder enligt åtgärdsprogrammet 
Justeringarna i de administrativa åtgärderna som åvilar kommunerna förtydligar och lyfter 
fram att den förvaltningsövergripande planeringen (åtgärd 1), ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar i kommunens 
verksamhet. För att det ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver planeringen ske ur ett 
avrinningsperspektiv med helhetssyn som kopplar till de övriga åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet som är  

• miljötillsyn,  
• dricksvattenskydd,  
• fysisk planering,  
• VA-plan inklusive dagvatten samt  
• dioxiner från småskalig förbränning.  

 
Åtgärderna stöds av nationella myndigheternas vägledande åtgärder till kommunerna vilket 
har förtydligats.  
 
Bedömning av det reviderade åtgärdsprogrammet 
Kommunens ställningstaganden till revideringarna i remissen  
Förvaltningen bedömer att Vattenmyndigheten beaktat flertalet av de synpunkter och förslag 
till förtydliganden som Stenungsunds kommun lämnade i yttrandet över vattenmyndighetens 
remiss. Det gäller till exempel ett tydligare ansvar för nationella myndigheter att ta fram 
anpassade råd som tydligare kopplar till möjligheten att uppfylla åtgärdsprogrammet och 
vattendirektivet.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/189
2021-11-18

 
Mot bakgrund av tidigare inlämnat remissyttrande avseende finansieringen är dock 
bedömningen att Stenungsunds kommun står fast vid sitt beslut att med stöd av 6 kap. 4 § p. 3 
vattenförvaltningsförordningen begära regeringens prövning av åtgärdsprogrammet. 
Kommunens uppfattning är att de samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna inte 
utförts tillräckligt detaljerat och i en omfattning som belyser konsekvenserna från allmän och 
enskild synpunkt. Dessa behöver som minst brytas ned till kommunal nivå och åtgärdsplanen 
avviker därför från bestämmelserna enligt såväl 5 kap. 9 § 2 st. p.6 miljöbalken som 6 kap 6§ 
vattenförvaltningsförordningen.  
 
Kostnader  
Kommunens kostnader för att finansiera de administrativa åtgärderna är enligt 
vattenmyndigheten knutna till sådant arbete som kan finansieras med den kommunala taxan 
och skattemedel. Vattenmyndigheten lyfter även möjligheten till att annat stöd som en 
möjlighet att finansiera både administrativa bindande åtgärder och fysiska åtgärder föreslagna 
i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Detta är dock en förenklad syn som kommunen 
inte delar fullt ut. En beskrivning av vad det konkret innebär för Stenungsunds kommun 
saknas. Det behöver finnas utrymme för en långsiktig statlig finansiering av kommunens 
åtgärdsarbete som inte ingår i det kommunala uppdraget för fysisk planering eller kan 
finansieras av tillsynsavgifter. Denna inställning kvarstår. Konsekvenserna ur allmän och 
enskild synpunkt är inte tillräckligt belyst och utgör den huvudsakliga grunden för 
kommunens ställningstagande att begära regeringens prövning.  
 
Kommunens pågående arbete 
Stenungsunds kommun bidrar redan idag till åtgärdsarbetet inom den kommunala planeringen 
och i samarbetet med 8+fjordar. Förutom samhällsnyttan och utvecklingen till en attraktiv och 
hållbar kommun bidrar arbetet till att utveckla näringar kopplat till turism. Sammantaget har 
arbetet i kommunen förutsättningar att leda till att uppfylla miljökvalitetsnormerna.  

- Inom miljötillsynen finns möjligheter i kommande tillsynsplaner att planera och 
prioritera insatser per avrinningsområde med fokus anpassat på de påverkanskällor 
som har störst betydelse för vattenförekomsten inom ett aktuellt avrinningsområde och 
identifierade påverkanskällor i VISS. Detta berör tillsyn och prövning av enskilda 
avlopp, lantbrukstillsyn, hästgårdar, utsläpp av förorenat dagvatten, utläckage av 
farliga ämnen från förorenade områden samt användningen av växtskyddsmedel och 
båtbottenfärger. I detta sammanhanget är länsstyrelser och nationella myndigheter 
ansvariga inom åtgärdsprogrammet att utveckla råd och samverka med kommunerna 
inom sina respektive åtgärder.  

- Inom åtgärderna om dricksvattenskydd, VA-plan inklusive dagvatten pågår ett arbete i 
kommunen med att bland annat ta fram en VA-plan.  
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- Inom åtgärden för den fysiska planeringen finns kopplingen till översiktsplanen och 
strategiska dokument. Vid planering och genomförande av detaljplaner finns 
möjligheten till uppmärksamhet kring hänsyn för att uppfylla en god miljökvalitet.  

- Avseende dioxiner från småskalig förbränning kan kommunen bidra med lokala 
informationsinsatser utifrån ett redan framtaget informationsmaterial.  

- 8+fjordar utför biotopvårdande fysiska åtgärder för kommunens ytvatten som till 
exempel utplacering av lekgrus och undanröjande av fysiska hinder för vandrande 
fisk. Detta arbete utförs både med stöd av kommunen samt statliga bidrag, i dialog 
med forskningen och myndigheter.  

- Insatser inom jordbruket omfattas av ansvaret för den kommunala tillsynen och kan 
utöver det utföras i dialog med lantbrukare med stöd av statliga bidrag, såsom LEVA-
samordnare och LOVA-bidrag. En förutsättning är att dessa statliga bidrag långsiktigt 
finns kvar.    

 
Miljökvalitetsnormerna 
Kommunens två grundvattenförekomster uppfyller miljökvalitetsnormen god status. 
Vattendragen är klassade med måttlig ekologisk status. Bedömningen utifrån erfarenheterna 
av det fysiska åtgärdsarbetet inom 8+fjordar är att inga av dessa behöver undantas från 
miljökvalitetsnormen god status eller ha en omklassning till kraftigt modifierade vatten. Med 
rätt prioriterade insatser både administrativa och fysiska, finns det förutsättningar att nå 
miljökvalitetsnormen god status i kommunens vattendrag. Påverkanskällor avseende till 
exempel näringsbelastning är i huvudsak jordbruk, hästhållning, enskilda avlopp och 
reningsverk. I Stenungsund finns även andra källor till näringsbelastning som behöver 
beaktas. Vid en prioritering av insatser behöver bidraget av näringsämnen och annan påverkan 
analyseras utifrån de förhållanden som råder lokalt inom respektive avrinningsområden 
typiska för Stenungsunds vattendrag.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Yttrandet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Inga konsekvenser avseende denna aspekt har identifierats för detta yttrandet.   
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen begär regeringens prövning med stöd av 6 kap. 4 § 3 p. 
vattenförvaltningsförordningen. Grunderna för dessa är att de samhällsekonomiska och 
miljömässiga konsekvenserna inte utförts tillräckligt detaljerat och i en omfattning som 
belyser konsekvenserna från allmän och enskild synpunkt. Bedömningen är att åtgärdsplanen 
därför avviker från bestämmelserna enligt såväl 5 kap. 9§ 2 st. 6 p. miljöbalken som 6 kap 6§ 
vattenförvaltningsförordningen. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 14. Hav- och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk mångfald, 6. 
Rent vatten och sanitet för alla, 3. God hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och 
samhällen, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Yttrande över remiss 2021-11-18 
Remissmissiv från miljödepartementet 2021-10-27 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
  
 
 
 
Beslut skickas till 
m.registrator@regeringskansliet.se 

Kopia till: 

gerda.kinell@regeringskansliet.se 

victoria.lind.magnusson@stenungsund.se 
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 Till Miljödepartementet 
 
 
 
Stenungsunds kommuns yttrande till miljödepartementet avseende 
vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för regeringens 
prövning 
 
Stenungsunds kommun har tagit del av remissen och önskar lämna ett yttrande. Inledningsvis 
är kommunen mycket kritisk till den korta svarstiden som miljödepartementet har lämnat 
vilket inte ger förutsättning för den demokratiska processen och förankringen i den lokala 
politiken. Den korta svarstiden innebär att synpunkterna på förslaget inte kan lämnas annat än 
på en övergripande nivå.  
 
Stenungsunds kommun står fast vid sitt beslut att med stöd av 6 kap. 4 § p. 3 
vattenförvaltningsförordningen begära regeringens prövning av åtgärdsprogrammet.  
 
Kommunens uppfattning är att de samhällsekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna inte utförts tillräckligt detaljerat och i en omfattning som belyser 
konsekvenserna från allmän och enskild synpunkt. Dessa behöver som minst brytas 
ned till kommunal nivå och åtgärdsplanen avviker därför från bestämmelserna enligt 
såväl 5 kap 9 § st. 2 p. 6 miljöbalken som 6 kap 6 § vattenförvaltningsförordningen.  
 
Kommunstyrelsens tidigare yttrande 
Kommunstyrelsen har i sitt tidigare yttrande lyft fram som en central aspekt att ”det är viktigt 
att man inför genomförande har en analys av följdkonsekvenser för medborgare oavsett om 
man exempelvis driver jordbruk, skogsbruk eller annan verksamhet så att den samlade 
effekten av förslaget inte blir ett dråpslag mot många av de småskaliga verksamheter som 
håller landsbygden levande.”  

Bedömning 
Reviderat åtgärdsprogram  
Kommunens bedömning är att aspekten som lyftes i det förra yttrandet fortfarande saknas i 
det reviderade åtgärdsprogrammet, analysen av de ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna är belysta på en alltför övergripande nivå, per vattendistrikt, utan kostnaderna 
för centrala myndigheter och prövningen av vattenkraften. Nyttorna som belysts på 
samhällsnivå är också övergripande. Stenungsunds kommun står därför fast vid sitt beslut om 
att begära regeringens prövning av åtgärdsprogrammet. De ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna har inte utförts tillräckligt detaljerat och i en omfattning som belyser 
konsekvenserna från allmän och enskild synpunkt. Kommunens bedömning är att 
konsekvenserna som minst behöver brytas ned till kommunal nivå och att åtgärdsplanen 
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därför avviker från bestämmelserna enligt såväl 5 kap. 9 § st. 2 p. 6 miljöbalken som 6 kap. 6 
§ vattenförvaltningsförordningen. 

En genomgång av vattenmyndighetens reviderade åtgärdsprogram som avser de juridiskt 
bindande administrativa åtgärderna ser ut att i stora delar ta hänsyn till de synpunkter som 
kommunen har lämnat avseende till exempel behovet av tydligare vägledningar från centrala 
myndigheter till länsstyrelser och kommuner. Det är nödvändigt att information och 
vägledning till kommunerna samordnas på ett sådant sätt att det blir lätt för de enskilda 
kommunerna att planera och prioritera på den lokala nivån bland både de bindande och 
frivilliga åtgärderna som kopplar till miljökvalitetsnormerna och statusklassningen i VISS. 
Avsaknaden av lokalt anpassade åtgärder riskerar annars att bli rättsosäkra och drabba 
enskilda om de inte kan motiveras i förhållande till miljömässig och samhällsekonomisk 
nytta.   
 
Finansieringen av åtgärdsprogrammet 
I beskrivningen av finansieringen av de bindande administrativa åtgärderna motiveras dessa 
av kommunernas möjlighet att ta ut avgifter för miljötillsyn och kommunalt VA genom 
kommunala taxor och principen att förorenaren betalar. Kommunens ställningstagande är att 
det är en förenkling av verkligheten då åtgärdsprogrammet även bygger på frivilliga insatser 
för att vattendragen ska uppfylla miljökvalitetsnormerna. Det finns en begränsning i vad den 
kommunala myndigheten i praktiken kan driva genom sina processer. Det medför ett tydligt 
behov av långsiktig plan för kompletterande finansiering från statlig nivå, utöver kommunala 
taxor om miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas. Analys och precisering av hur 
prioriteringen av åtgärdsbehovet ser ut på lokal nivå per kommun och avrinningsnivå i 
förhållande till kostnader som följer av såväl juridiskt bindande som frivilliga åtgärder saknas 
fortfarande. 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
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Miljödepartementet 
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Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram för regeringens prövning 

 

Remissinstanser 

1 Havs- och vattenmyndigheten 

2 Arvika kommun 

3 Eda kommun 

4 Essunga kommun 

5 Falköpings kommun 

6 Filipstads kommun 

7 Färgelanda kommun 

8 Grums kommun 

9 Grästorps kommun 

10 Gullspångs kommun 

11 Götene kommun 

12 Hagfors kommun 

13 Herrljunga kommun 

14 Hjo kommun 

15 Karlsborgs kommun 

16 Karlstads kommun 

17 Kristinehamns kommun 

18 Kungälvs kommun 
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19 Lidköpings kommun 

20 Marks kommun, 

21 Melleruds kommun 

22 Mölndals kommun 

23 Orust kommun 

24 Skara kommun 

25 Skövde kommun 

26 Stenungssunds kommun 

27 Sunne kommun 

28 Svalövs kommun 

29 Säffle kommun 

30 Tanums kommun 

31 Tidaholms kommun 

32 Torsby kommun 

33 Trollhättans kommun 

34 Vara kommun 

35 Varbergs kommun 

36 Vänersborgs kommun 

37 Åmål kommun 

38 Årjängs kommun 

 

Havs- och vattenmyndigheten samt ovan listade kommuner har begärt 

regeringens prövning av förslag till åtgärdsprogram i Västerhavets 

vattendistrikt 2021–2027. Vattenmyndigheten har efter samrådets slut 

beaktat inkomna samrådssynpunkter och reviderat förslaget till 

åtgärdsprogram med avseende på inkomna samrådssynpunkter.  

Havs- och vattenmyndigheten samt ovan listade kommuner anmodas att 

yttra sig över de justeringar som Vattenmyndigheten i Västerhavets 

vattendistrikt har gjort av förslag till åtgärdsprogram för 2021–2027. 

I yttrandet bör särskilt anges om Havs- och vattenmyndigheten samt ovan 

listade kommuner står fast vid sin begäran om regeringens prövning eller om 
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de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet föranleder ett ändrat 

ställningstagande, se bilagor. Om ni fortfarande anser att förslaget till 

åtgärdsprogram, även efter gjorda justeringar, strider mot annan lagstiftning 

eller allvarligt avviker från bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) eller i direktiv 2000/60/EG, anmodas ni att närmare precisera de 

grunder som ni anser utgör skäl för regeringens prövning. 

Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 23 

november 2021 Svaret bör lämnas per e-post till 

m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till 

gerda.kinell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/00984 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (t.ex. pdf). 

Remissinstansens namn ska anges i dokumentnamnet. 

 

Jan Terstad 

Departementsråd 

 

 

 

 

 

Bilagor: Reviderad version av åtgärdsprogrammet för Västerhavets 

vattendistrikt 2021–2027 samt en presentation som sammanfattar 

revideringar av åtgärdsprogrammen efter hantering av samrådssynpunkterna. 



 
 

Information Dnr KS 2021/13
2021-11-03

 
Petter Bergman 
Energi- och klimatrådgivare 
 
Information från energi- och klimatrådgivningen 
 
Energi- och klimatrådgivningen för Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet samordnas 
genom en rådgivare anställd i Stenungsund. Medel söks av Energimyndigheten och nuvarande 
programperiod löper 2021-22. Energi- och klimatrådgivare Petter Bergman informerar om hur 
arbetet fortskrider i förhållande till mål satta gentemot Energimyndigheten så långt. Exempel 
på utförda aktiviteter visas och slutligen görs en titt framåt på det kommande året. 

 

 
 

Daniel Jerling  
Sektorchef  
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-11-02

  
 
 
 
 
§ 111 Dnr: KS 2021/580 
 
Kommunernas klimatlöften inför 2022 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra följande 11 åtgärdsförslag ur satsningen 
”Kommunernas klimatlöften” under år 2022:  

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
9.  Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
10.  Vi använder cirkulära möbler. 
11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 
13.  Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
14.  Vi genomför energieffektiviseringar. 
15.  Vi bygger i trä. 
18.  Vi har en koldioxidbudget. 
19.  Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen, i samverkan 
med många andra aktörer. Syftet är att ta ställning och bidra i omställningen till en 
klimatsmart region. Länet har som gemensamt mål att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Alla kommuner i länet har skrivit på målet, vilket innebär att 
utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. 
Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. För att nå målet måste takten 
med att minska utsläppen öka. 
 
Klimat 2030 har tagit fram 20 konkreta åtgärder för kommunerna att ta ställning till: 
 
1. Vi har en laddplan för kommunen. 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. 
3.  Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-11-02

4.  Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
6.  Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 
7.  Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. 
8.  Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
9.  Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
10.  Vi använder cirkulära möbler. 
11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 
12.  Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
13.  Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
14.  Vi genomför energieffektiviseringar. 
15.  Vi bygger i trä. 
16.  Vi installerar solenergi. 
17.  Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. 
18.  Vi har en koldioxidbudget. 
19.  Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
20.  Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
 
Kommunen har under 2021 genomfört åtgärderna 4, 8, 12 och 16.  
 
Inför 2022 föreslås kommunen anta löftet att genomföra åtgärderna 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
18, 19 och 20. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-21 
Kommunernas klimatlöften – Inför 2022 
 
Beslut skickas till 
helena.franzen@stenungsund.se 
klimat 2030@vgregion.se (senast 1/12) 

 
 
 

mailto:helena.franzen@stenungsund.se
mailto:2030@vgregion.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/580
2021-09-21

 
Helena Franzén Till kommunstyrelsen 
Utvecklingsledare 
 
 
Stenungsunds kommuns klimatlöften inför 2022 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra följande 11 åtgärdsförslag ur satsningen 
”Kommunernas klimatlöften” under år 2022:  

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
9.  Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
10.  Vi använder cirkulära möbler. 
11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 
13.  Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
14.  Vi genomför energieffektiviseringar. 
15.  Vi bygger i trä. 
18.  Vi har en koldioxidbudget. 
19.  Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och länsstyrelsen, i samverkan 
med många andra aktörer. Syftet är att ta ställning och bidra i omställningen till en 
klimatsmart region. Länet har som gemensamt mål att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Alla kommuner i länet har skrivit på målet, vilket innebär att 
utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. 
Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. För att nå målet måste takten 
med att minska utsläppen öka. 
 
Klimat 2030 har tagit fram 20 konkreta åtgärder för kommunerna att ta ställning till: 
 
1. Vi har en laddplan för kommunen. 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. 
3.  Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 
4.  Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
6.  Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 
7.  Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar. 
8.  Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
9.  Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. 
10.  Vi använder cirkulära möbler. 
11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa. 
12.  Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 
13.  Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
14.  Vi genomför energieffektiviseringar. 
15.  Vi bygger i trä. 
16.  Vi installerar solenergi. 
17.  Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. 
18.  Vi har en koldioxidbudget. 
19.  Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
20.  Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 
 
Kommunen har under 2021 genomfört åtgärderna 4, 8, 12 och 16.  
 
Inför 2022 föreslås kommunen anta löftet att genomföra åtgärderna 2, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
18, 19 och 20. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunernas klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet. 
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Kommunen har sedan ett ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. 
 
De åtgärdsförslag som Stenungsunds kommun föreslås anta inför 2022 är: 
 
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor – Under 2022 utreds hur kommunen ska klimatväxla. Ett sätt 
kan vara att ta ut en högre avgift för de resor som görs med flyg eller bil. Överskottet som 
genereras från den högre avgiften avsätts. Dessa medel går sedan tillbaka till verksamheten 
för att genomföra gröna investeringar som tex. att köpa in cyklar och busskort för att främja 
ett hållbart resande. 
 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer - Innebär att insatser för cykling under 
föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av uppgifter 
som infrastrukturinvesteringar, information och marknadsföring, cykelpolitik, mätning av 
flöden och resvanor, samarbete/dialog och särskilda satsningar på kompetenshöjande åtgärder 
mm. Syftet med mätningen är bland annat att identifiera förbättringsområden. 
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9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder - En inventering av vilka verksamheter som 
använder särskilda arbetskläder genomförs. Riktlinjer för vilka arbetskläder (med avseende på 
modeller, färger, loggor etc.) som får köpas in tas fram i samarbete med de berörda 
verksamheterna. En förstudie för möjligheten att inrätta ett centralt förråd för  
inköp, ut- och återlämning samt återbruk av arbetskläder görs. I förlängningen bedöms denna 
åtgärd kunna leda till besparingar, vinster för klimatet och en möjlighet att skapa fler 
arbetstillfällen inom Arbetsmarknadsenheten. 
 
10. Vi använder cirkulära möbler - Genom anslutning till webbaserade molntjänsten Sajkla 
kan ett virtuellt möbellager införas. Kommunen kan på så sätt komma i gång med en 
inventering av samtliga kommunala möbler och vilka möbler som är överblivna. Inventeringen 
och hanteringen av möbellagret kommer att göras inom Arbetsmarknadsenheten och på så sätt 
generera fler arbetsuppgifter. Anslutningen till Sajkla är förknippad med en årlig kostnad på ca 
81 000 kr (första året får kommunen 50 procents rabatt) men detta kommer att finansieras inom 
ram. 
 
11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa – I dag 
erbjuder kommunen lån av el-mätare och värmekamera. 
 
Kultur Fritid har initierat ett arbete med att införa Fritidsbanken. Det fungerar ungefär som ett 
bibliotek där allmänheten kan låna fritids- och sportutrustning som skänkts. Varumärket 
Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige som är en ideell förening där kommunen blir 
medlem. Förslaget om att inrätta Fritidsbanken kommer att lyftas som ett separat ärende till 
kommunstyrelsen. 
 
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål – Måltid 
har en modul i kostdatasystemet för beräkning av klimatpåverkan. Under 2021 har man 
arbetat med att skapa förutsättningar för att kunna ta fram en klimatberäknad grundmatsedel 
för respektive område (förskola, skola och äldreomsorg).  
 
14. Vi genomför energieffektiviseringar – Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt 
med energieffektivisering i kommunens fastigheter. Ett av dessa projekt följs upp under 2022 
med Totalmetodik från Belok eller motsvarande. 
 
15. Vi bygger i trä - Hallerna förskola kommer att byggas med en stomme i 100 procent trä. 
Den byggs också med CO2-reducerad betong. 
 
18. Vi har en koldioxidbudget - Under 2021 håller kommunen på med en förstudie för att 
utreda vilka ställningstaganden som ska tas gällande hur arbetet med att begränsa 
växthusgaser ska mätas och drivas samt vilka avgränsningar som ska göras. Utgångspunkten 
har varit att använda samma tillvägagångssätt som Västra Götalandsregionen haft i 
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framtagandet av sin koldioxidbudget. Förstudien ska även identifiera åtgärder inom 
kommunen som leder till en ungefärlig årlig minskningstakt av koldioxidutsläpp i enlighet 
med VGR:s klimatstrategi ”Klimat 2030” för de områden som kommunen har rådighet kring. 
Utifrån resultat av förstudien kommer kommunfullmäktige under 2022 att fatta ett beslut hur 
kommunen ska gå vidare i frågan. 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation - Vi avser att 
göra minst en grön investering under året som finansieras med grönt lån från Kommuninvest.  
 
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet – Stenungsunds kommun 
inrättar ett Miljöforum 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. 
 
 
Följande löften bedöms inte kunna antas under 2022: 
 
1. Vi har en laddplan för kommunen - Förvaltningen bedömer att en ny laddplan tidigast 
kan tas fram under 2023. Under 2022 kommer kommunen att arbeta med sina egna 
verksamheter och ta fram en struktur för det interna behovet och inköp av el-bilar. 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar - Kommunen har inte möjlighet att anta löftet 
utan jobbar för närvarande för att uppfylla det EU-direktiv som beslutats. Direktivet säger att 
minst 38,5 procent av de lätta fordonen max får släppa ut 50 gram CO2/kilometer. Minst 10 
procent av tunga lastbilar och 45 procent av tunga bussar ska vara rena, dvs. el eller 
alternativa drivmedel. Detta ska vara infört senast 31 december 2025.   

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy - Förvaltningen bedömer inte att 
det är möjligt att genomföra åtgärden under 2022 men om ett uppdrag ges kan åtgärden 
prioriteras under 2023. 

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar – 
Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt att genomföra åtgärden under 2022 men ett arbete 
kan startas upp under 2023. 

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial - Detta är ett komplicerat område och för att 
kunna arbeta med denna fråga krävs omfattande utredningar. Förvaltningen bedömer att detta 
inte kan genomföras under 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Samtliga föreslagna åtgärder utom 18. Vi har en koldioxidbudget, ryms inom ram för 2022.  
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Beräknad kostnad för framtagandet av en koldioxidbudget är 2 kr/kommuninvånare, lägst 
40 000 kr och därefter en driftskostnad på 1 kr/kommuninvånare och år, lägst 20 000 kr enligt 
upphandling inom VGR. De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom det separata ärendet. 
 
Ett införande av Fritidsbanken (åtgärd 11) kommer sannolikt att ge upphov till kostnader och 
kräva lokalutrymme. Ekonomiska konsekvenser för detta hanteras inom ärendet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och konsekvenserna av dessa kan i 
hög utsträckning komma att påverka den generation barn som nu växer upp. Kommunen bör 
därför ta ställning och bidra till att minska påverkan på klimatet i så stor utsträckning som 
möjligt.  
 
De enskilda åtgärderna i förslaget bedöms i nuläget vara av mer administrativ karaktär och 
inte ha någon särskild påverkan på barn. Man kan tänka sig att till exempel framtida 
satsningar på cykling och infrastruktur (åtgärd 5), införandet av Fritidsbanken (åtgärd 11), 
klimatberäknad matsedel (åtgärd 13) eller inrättandet av ett Miljöforum (åtgärd 20) kan ha en 
särskild konsekvens för barn. Analys av detta behöver då göras i varje separat ärende.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör flera av målen inom Agenda 2030 (såsom 7. Hållbar energi för alla, 12. Hållbar 
konsumtion och produktion, 14. Hav och marina resurser, 15. Ekosystem och biologisk 
mångfald) men kan främst kopplas till mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-21 
Kommunernas klimatlöften – Inför 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
helena.franzen@stenungsund.se 
klimat 2030@vgregion.se (senast 1/12) 

 

mailto:helena.franzen@stenungsund.se
mailto:2030@vgregion.se


Inför 2022



1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar *

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler *

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *

14. Vi genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)  Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022. 

* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021.    
	 Klimatlöfte	7	är	samma	formulering	men	har	flyttats	från	plats	nr.	9.	



1.  Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen 
kartlägger	laddmöjligheter	och	tar	fram	en	plan	för	laddning	av	fordon	där	
kommunen	har	rådighet	vid	bostäder,	arbetsplatser,	handel	och	besöksmål.	
Planen	ska	peka	ut	kommunens	ansvar	och	hur	kommunen	kan	samverka	med	
aktörer	som	tillhandahåller	laddning.	På	parkeringar	vid	kommunägda	bostäder	
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras,	parkeringsplatser	samnyttjas	och	att	parkering	och	laddning	prissätts	
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det	innebär	ett	klimatväxlings-
system	där	klimatbelastningen	från	kommunanställdas	flyg-	och	bilresor	i	
tjänsten	beräknas	minst	årligen	och	åsätts	ett	monetärt	värde	som	speglar	
exempelvis	samhällsekonomisk	värdering.	Klimatväxling	används	för	att	
kunna	stimulera	önskvärda	klimatinvesteringar	och/eller	driftsåtgärder	
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla 
nya	avtal	vid	köp	och	hyra	av	personbilar	till	kommunal	verksamhet	ska	vara	bilar	
som	uppfyller	krav	på	att	få	bonus	i	fordonsskatt.	Endast	undantagsvis	väljs	andra	
personbilar	som	då	ska	uppfylla	Upphandlingsmyndighetens	baskrav,	efter	intern	
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya 
avtal. Det	innebär	att	vi	ställer	miljö-	och	klimatkrav	i	alla	avtal	där	
transporter	upphandlas,	exempelvis	postleveranser	och	avfallstransporter.	
Vi	ställer	också	miljökrav	i	mer	än	50	procent	av	upphandlingar	av	varor	och	
tjänster	som	kräver	omfattande	transportarbete,	exempelvis	matleveranser,	
städ-	och	kontorsmaterial	och	parkeringsövervakning.	



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det	innebär	att	möjliggöra	samnyttjande	av	parkeringsanläggningar,	att	
prioritera	besöks-	och	handelsparkering	i	centrala	områden	framför	annan	
parkering,	att	se	till	att	gatuparkering	inte	är	subventionerad	jämfört	med	
parkeringshus,	att	möjliggöra	flexibla	parkeringstal	med	stimulans	av	bilpooler	
samt	att	frikoppla	parkeringskostnaden	från	hyran	av	lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar. Det	innebär	att	kommunen	bedömer	var	
klimatkrav	i	upphandlingar	gör	störst	nytta	(utöver	upphandlingar	som	tas	upp	i	
klimatlöfte	4)	och	ställer	krav	i	minst	tre	upphandlingar	under	året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt	eller	erbjuder	minst	fem	nya	beställningsbara	alternativ	av	
flergångsprodukter	och/eller	engångsprodukter	tillverkade	av	återvunnet	eller	
förnybart	material	för	kommunens	verksamheter.	Produkterna	ska	vara	andra	
än	de	som	förbjuds	enligt	EU:s	engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen 
gör	en	inventering	av	inköp	och	hantering	av	arbetskläder	inför	kommande	
upphandling	och	genomför	minst	en	ny	åtgärd	för	att	förlänga	livstiden	för	
arbetskläder.	Exempel	på	åtgärder	kan	vara	att:	minska	antal	modeller/
färger,	använda	generella	loggor,	erbjuda	skrädderitjänster,	återbruk	eller	
återtagssystem.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det  
innebär	att	insatser	för	cykling	under	föregående	år	mäts	och	redovisas.	
Undersökningen	bygger	på	självrapportering	av	kontrollerbara	uppgifter	
och	syftet	är	bland	annat	att	identifiera	förbättringsområden.	Deltagande	i	
kommunvelometern	bör	ske	under	flera	år	för	att	kunna	se	förändringar	över	
tid.



11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa. Det	innebär	att	kommunen	kan	visa	att	minst	tre	
olika	insatser	pågår	varav	minst	en	initieras	under	2022.	Det	kan	ske	genom	
samverkan	med	näringslivet	för	att	erbjuda	fler	hållbara	tjänster,	att	skapa	plats	
i	bostadsområde	för	att	dela	saker,	att	kommunen	erhåller	platser	att	reparera	
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det	innebär	att	kommunen	sätter	och	följer	upp	mål	samt	arbetar	med	rutiner	
för	att	undvika	matsvinn	genom	förebyggande	åtgärder.	Kommunen	ska	mäta	
matsvinnet	med	ett	uppsatt	mål	på	max	45	g/portion	i	genomsnitt	(lunch	eller	
middag).	I	siffran	ingår	alla	tre	typer	av	svinn:	kökssvinn,	serveringssvinn	och	
tallrikssvinn.	

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med 
menyplanering	och	råvaruval	beräknar	måltidens	klimatpåverkan	och	har	satt	
mål	att	klimatpåverkan	ska	vara	maximalt	0,9	kg	CO2e/måltid	i	snitt	under	
minst	en	månad.	Alternativt	har	satt	mål	att	nyckeltalet	för	samtliga	inköpta	
livsmedel	ska	minska	till	1,7	kg	CO2e/kg	inköpta	livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen 
startar	upp	minst	ett	projekt	för	energieffektivisering	i	egna	fastigheter	med	
exempelvis	Totalmetodik	från	Belok	eller	motsvarande.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen 
inreder	med	minst	20	procent	cirkulära	möbler	(mätt	i	antal	eller	kostnad)	i	
kommunens	organisation.	Med	cirkulära	möbler	menas	att	de	repareras	och	
används	på	nytt,	köps	begagnade	eller	återbrukas	internt.



17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att 
kommunen	väljer	ut	minst	en	egen	byggnad	som	har	kommande	behov	av	
renovering,	lokalanpassning	eller	demontering	och	inventerar	potentialen	för	
återbruk	i	den	byggnaden,	med	fokus	på	minst	fem	kategorier	byggvaror	som	
lämpar	sig	för	återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en 
politiskt	antagen	koldioxidbudget	och	arbetar	för	en	årlig	utsläppsminskning	
i	linje	med	vad	koldioxidbudgeten	visar	behövs	för	att	nå	Parisavtalet.	
Alternativt	har	ett	politiskt	beslut	att	arbeta	för	en	årlig	utsläppsminskning	
med	hänvisning	till	Västra	Götalandsregionens	koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation. Det	innebär	att	kommunen	gör	minst	en	investering	
genom	grön	obligation	som	kommunen	gett	ut	själv	eller	via	gröna	lån	från	
Kommuninvest	eller	liknande.	Gröna	obligationer	är	ett	sätt	att	låna	pengar	
till	egna	klimat-	och	miljöprojekt	och	samtidigt	erbjuda	investerare	attraktiva	
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. Det	innebär	att	kommunen	bjuder	in	invånarna	till	dialog	om	
klimatåtgärder	för	att	skapa	mer	delaktighet	och	skynda	på	omställningen.	
Detta	kan	ske	i	form	av	dialogmöten	eller	workshops	dit	allmänheten	och/
eller	föreningar/organisationer	bjuds	in.	Kommunen	ska	återkoppla	och	
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

16. Vi installerar solenergi. Det	innebär	att	solceller	prövas	i	alla	
nybyggnadsprojekt	i	kommunal	regi	och	att	minst	en	anläggning	installeras	i	
kommunen.

15. Vi bygger i trä. Det	innebär	att	kommunen	ställer	krav	på	minst	
50	procent	trästomme	i	ett	byggnadsprojekt,	antingen	i	egen	regi	eller	i	
markanvisning.
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Jessica Waller Till kommunfullmäktige 
Näringslivschef 
 
 
Ansökan om sponsring för Ung Företagsamhet UF 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beviljar Ung Företagsamhet 30 tkr i bidrag för året 2022 (läsåret 
2021/2022). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden och ideell utbildningsorganisation som utbildar 
gymnasieelever i entreprenörskap genom en särskild utbildning som heter UF-företagande. 
UF har ansökt om ett stöd om 30 tkr för 2022 (läsåret 2021/2022). 
 
Beskrivning av ärendet 
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del 
av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat 
gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Nösnäsgymnasiet har 
arbetat med UF sedan 1990-talet. 

Läsåret 2020/2021 startade 2 782 gymnasieelever UF-företag i regionen. Detta innebär en 
genomslagskraft (andel elever av en årskull som driver UF-företag) på 27 % av aktuell årskull 
(jfr nationellt, 31 %, Stockholmsregionen 25 % och Skåne 24 %).  

Under läsåret 2020/2021 var det 88 elever från Nösnäsgymnasiet och 42 elever på 
teknikcollege Stenungsund, totalt 130 elever som drev UF-företag på Ekonomprogrammet, 
Handel- och administrationsprogrammet och Teknikprogrammet. UF arrangerar både en 
elevkickoff och en läraravslutning under året. Till detta tillkommer en stor UF-mässa, vilken 
var digital under året. Detta är ett mycket uppskattat arrangemang där Nösnäsgymnasiet och 
skolans elever de senaste åren har haft stora framgångar. Till exempel vann skolan 1:a pris i 
Årets Ekologist hållbara UF-företag, 1:a pris i Årets Tjänst samt 3:e pris i Årets Tjänst vid 
årets mässa. 

Varje år förbereder UF- företagen korta ”pitchar”, där de på tre minuter ska presentera sin 
affärsidé på ett så bra sätt som möjligt i likhet med det populära TV-programmet Draknästet. 
Efter uttagningar i klasserna med lärarna som jury, väljs sju-åtta UF-företag ut, som får delta i 
Draknästet och presentera sina affärsidéer inför en extern jury med representanter från 
näringslivet. Förutom att detta är ett spännande moment i kurserna eleverna läser och ett 
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underlag för bedömning, så är det även en bra träning inför den stora UF-mässan som hålls 
varje år, vanligtvis på Svenska mässan. Tidigare år har finalen av Draknästet hållits på skolan 
men i år, hösten 2021, ska finalen för första gången hållas på Stenungsbaden.  

UF har under de senaste åren intensifierat närvaron i skolan och har idag ett stort antal 
kontakter med lärare och elever. Genom UF genomförs föreläsningar för elever, 
kompetensutveckling och nätverksträffar för lärare och utbildningsstödjande evenemang och 
aktiviteter. Dessutom finns processtöd och support för skolor och kommuner, utveckling av 
metodmaterial för praktiskt entreprenörskap samt kontaktskapande insatser mellan skola och 
näringsliv från UF.  
UF anordnar också tävlingar på regional och nationell nivå. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Medel finns i budget 2022. Sektor stödfunktioner finansierar hälften av bidraget och sektor 
utbildning hälften. Summan är densamma som för åren 2018–2021. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att Ung Företagsamhet bidrar till ungas lärande på ett positivt sätt. 
Elever som deltar i UF utvecklar sin kreativitet och lär sig att ta ansvar i samband med 
bildandet sina UF-företag. I läroplanen står det också att all utbildning måste ta hjälp av 
omgivande samhälls- och arbetsliv (entreprenörskap) för att förbereda eleverna för livet efter 
skolan. 
 
Juridiska bedömningar 
Ung Företagsamhet är en ideell organisation. Föreningen uppfyller inte regelverken för 
föreningsstöd till föreningar i Stenungsunds kommun. Inte heller de av kommunfullmäktiges 
antagna riktlinjer för föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför kommunen är 
tillämpliga. Det innebär att beslut om eventuellt bidrag kräver beslut av kommunfullmäktige. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4, God utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Verksamhetsrapport UF 2020-2021 
Ansökan om sponsring för Ung Företagsamhet UF 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
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Marcus Starcke Jessica Waller 
Sektorchef Näringslivschef  
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
Sofia.Lundahl@ungforetagsamhet.se 



Ung Företagsamhet
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Världen
Sverige• I USA sedan 30-talet 

• 123 länder

• I Sverige sedan 1980
• Ideell och obunden 

utbildningsorganisation
• Nationellt kansli 
• 24 regioner, 120+ medarbetare



Grundskola

Gymnasium

UF alumni

HÄR FINNS VI | Erbjudande



• Inspiration och föreläsningar för elever | UF-kickoffen Startup, klassrumsföreläsningar och coachning

• Kompetensutveckling för lärare | grundutbildningar, lärarkickoff och annan lärarfortbildning

• Utbildningsstödjande event och aktiviteter | med UF-kickoffen Startup och UF-mässan Entreprenörskap på Riktigt som höjdpunkter

• Processtöd och support för skolor och kommuner | stor kunskap kring implementering av entreprenörskap oavsett förutsättningar

• Kontakter mellan skola och näringsliv | under de senaste åren har vi engagerat närmare 2000 personer från regionens näringsliv 
som mentorer, jury vid tävlingar samt vid event

• Tävlingar på regional och nationell nivå | totalt finns 16 tävlingskategorier för elever, lärare och skolor

• Utveckling av metodmaterial för praktiskt entreprenörskap | UF alumni, UF-företagande, Innovation Camp, Min Framtid och 
Ekonomi, Se Möjligheterna och Vårt Samhälle

HUR VI SKAPAR EN MER 
FÖRETAGSAM FRAMTID



UF-företagare:
• startar företag i större utsträckning senare i livet
• anställer fler personer i sina företag
• har högre omsättning i sina företag
• har längre livslängd på sina företag
… än de som inte har drivit UF-företag.

Läs mer: https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-utbildning-ger-resultat

Källa: Rapporten Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i 
Sverige 1990-2007 som gavs ut 2011 av Karl Wennberg. 

Resultat



Antal regioner Ung Företagsamhet har verksamhet i: 24 (24)
Antal elever som driver UF-företag: 34 636 (33 706 )
Antal UF-företag: 11 204 (10 535 )
Antal UF-lärare: 11 778 (1 774 )
Antal skolor som har utbildningen: 595 (591)
Antal kommuner där utbildningen erbjuds: 206 (203)
Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: Ca 450 000

Ung Företagsamhet
UF-företagande
i siffror
Läsåret 2020/2021 - nationellt



UFGBG | 20/21

• 4 medarbetare
• 2 782 UF-företagare
• 803 UF-företag
• 46 skolor 
• 27 % Genomslag



ANTAL UF-
FÖRETAGARE

FÖRDELAT 
PÅ ELEVENS 

HEMKOMMUN

Kommuner: 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Ale kommun 118 121 110

Härryda kommun 96 146 98

Kungälv kommun 135 167 131

Lerums kommun 149 172 179

Lil la Edets kommun 18 20 23

Mölndals stad 121 139 168

Partil le kommun 212 182 142

Stenungsunds kommun 94 106 105

Tjörns kommun 42 52 44

Öckerö kommun 39 42 38

Göteborgs stad 1435 1514 1542

Övriga kommuner 273 263 202

Totalt 

Göteborgsregionen 

2732 2921 2782



KOMMUNBIDRAG
Invånare 16-20år 

(2020) Bidrag 2021 Ansökan 2022

Lilla Edet 724 15 000 kr 15 000 kr

Öckerö 845 15 000 kr 15 000 kr

Tjörn 818 15 000 kr 15 000 kr

Stenungsund 1737 30 000 kr 30 000 kr

Ale 1922 30 000 kr 30 000 kr

Partille 2401 45 000 kr 45 000 kr

Kungälv 2668 45 000 kr 45 000 kr

Härryda 2525 45 000 kr 45 000 kr

Lerum 2922 45 000 kr 45 000 kr

Mölndal 4034 60 000 kr 60 000 kr

Göteborg/BRG 28486 360 000 kr 360 000 kr

En trappa i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare mellan 16-20 år. < 1000 = 15 000 kr, 1001-2000 = 30 000 kr, 
2001-3000 = 45 000 kr, 3001-4000 = 60 000 kr, osv.





 

Göteborg, 21 oktober 2021  
 Till Stenungsunds kommun  
 
 

Rapport och ansökan om bidrag till Ung 
Företagsamhet (UF) 2022 
  
Samarbetet med Stenungsunds kommun och kommunens årliga bidrag till 
verksamheten på 30 000 kr är mycket viktiga för föreningen Ung Företagsamhet i 
Göteborgsregionen. Här följer en rapport över resultaten från senaste 
verksamhetsåret och denna utgör samtidigt ansökan om ett nytt årligt stöd på 30 000 
kr för 2022.  
 

Nuläge och mål  
Vår mission är att alla ungdomar i Göteborgsregionen ska ges möjligheten att driva 
ett UF-företag någon gång under sin gymnasietid. Grundskolan och UF alumni är nya 
målgrupper för oss de senaste åren. UF alumni är ett nätverk för f.d. UF-företagare.  
 
 
UF-företagande i Göteborgsregionen  
Kommuner: 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Ale kommun  118  121 110 

Härryda kommun  96  146  98 

Kungälv kommun  135  167  131 

Lerums kommun  149  172  179 

Lilla Edets 

kommun  
18  20  23 

Mölndals stad  121  139  168 

Partille kommun  212  182  142 

Stenungsunds 

kommun  
94  106  105 

Tjörns kommun  42  52  44 

Öckerö kommun  39  42  38 

Göteborgs stad  1435  1514  1542 

Övriga kommuner  273  263  202 



Totalt 

Göteborgsregion

en  

2732  2921  2782 

 

Tabellen på föregående sida presenterar antal UF-företagare fördelat på elevens 

hemkommun. Flera av Göteborgsregionens kommuner har haft en positiv utveckling 

av antalet UF-företagare bland sina unga invånare de senaste tre åren. Att beräkna 

genomslaget av UF-företagande i respektive kommun hade varit än mer intressant, 

men underlag för detta saknas. 

Kommunerna inom Göteborgsregionen har ett samverkansavtal, vilket innebär att 

unga invånare kan söka till valfri gymnasieskola inom regionen. Den kommun som 

har störst inpendling är Göteborgs stad. Således finns även majoriteten av regionens 

UF-företagare på en gymnasieskola inom denna kommun (2 263 UF-företagare). 

Andra gymnasieskolor med UF-företagande 2020/2021 är Hulebäcksgymnasiet i 

Härryda kommun (98 UF-företagare, 124 föregående år), Mimers hus gymnasium i 

Kungälvs kommun (101 UF-företagare, 161 föregående år), Lerums gymnasieskola i 

Lerums kommun (143 UF-företagare, 126 föregående år), Partille gymnasium i 

Partille kommun (36 UF-företagare, 52 föregående år), Ale gymnasium i Ale kommun 

(21 UF-företagare, 11föregående år) och Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun 

(132 UF-företagare, 114 föregående år). 

UF-företagande framåt 

Inom Ung Företagsamhet i Sverige har en ny femårig målbild antagits. Temat för 

denna är att ”växa med kvalitet”. I Göteborgsregionen förväntar vi oss en årlig tillväxt 

på cirka sju procent för UF-företagande på gymnasiet de närmsta fem åren. Fokus 

kommer vara på att de elever som startar UF-företag även fullföljer UF-årets 

obligatoriska delar och därigenom uppnår intygsnivå. 

Kvalitet innefattar även nöjdheten hos vår centrala målgrupp lärare, som är de som 

jobbar med UF-företagande över längre tid (majoriteten av alla elever deltar endast en 

gång i UF-företagande under sin gymnasietid). 

En kundundersökning bland regionens gymnasielärare visade våren 2020 att 

målgruppen är väldigt nöjd med Ung Företagsamhets erbjudande. Mätningen gav ett 

NKI på 90. Det finns dock detaljer vi kan jobba vidare med och utveckla för att stärka 

detta NKI-värde ytterligare. 

Ung Företagsamhets erbjudande till skolan 

Ung Företagsamhet har under de senaste åren intensifierat närvaron i skolan och har 

idag ett stort antal kontakter med lärare och elever genom: 

• Inspiration och föreläsningar för elever – bara under september månad 

levereras 100 föreläsningar till regionens skolor 

• Kompetensutveckling för lärare – utbildning i coachning, företagsekonomi 

och fördjupning i vår processutbildning mm. 

• Nätverk för lärare – 150 lärare i regionen är aktiva med våra utbildningar 

varje år 



• Utbildningsstödjande evenemang och aktiviteter – med UF-kickoffen 

StartUp 2021 och UF-mässan Entreprenörskap på riktigt 2022som 

höjdpunkter 

• Processtöd och support för skolor och kommuner – stor kunskap kring 

implementering av entreprenörskap oavsett förutsättningar 

• Kontakter mellan skola och näringsliv – under det senaste året engagerade 

vi nästan 1 000 personer från regionens näringsliv som mentorer, jury vid 

tävlingar samt genom aktiviteter för skola-näringslivssamverkan 

• Tävlingar på regional och nationell nivå – totalt finns 16 kategorier för 

elever och lärare att mäta sig mot varandra inom 

• Utveckling av metodmaterial för praktiskt entreprenörskap – UF alumni, 

UF-företagande, Innovation Camp, Min framtid och ekonomi, Se 

möjligheterna och Vårt samhälle 

Studie: Entreprenörskap i skolan skapar jobb 

Ung Företagsamhet är nyckeln för tillväxt i alla kommuner. Att satsa på 

entreprenörskap i skolan och UF-företagande i gymnasiet skapar jobb och tillväxt i 

hela Sverige. 

Studien visar att UF-företagande har en positiv effekt på det lokala 

näringslivsklimatet oavsett geografiskt läge och kommunförutsättningar. Detta beror 

på att före detta UF-företagare oftare startar företag. De väljer vanligtvis aktiebolag 

som bolagsform, vilka i regel har högre omsättning och fler anställda. Det är två 

faktorer som är viktiga för den lokala tillväxten. 

Bland samtliga tre studerade åldersgrupper är andelen företagare högre bland före 

detta UF-företagare. Förutom detta får de högre snittlön, färre arbetslöshetsdagar och 

blir oftare chefer. Studien visar även att före detta UF-företagare är mer benägna att 

driva företag vid sidan om en fast anställning, ett så kallat kombinatörskap. Det är 

ofta första steget till att driva ett företag på heltid. 

Ta del av rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet: 

http://www.ungforetagsamhet.se/entreprenorskap-i-skolan-skapar-jobb  

 

Kontaktuppgifter: 

 

Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen  

Sofia Lundahl 

 E-post: sofia.lundahl@ungforetagsamhet.se  

Mobil: 031–3870404  

Postadress: Södra hamngatan 53, 411 26 Göteborg 

 

http://www.ungforetagsamhet.se/entreprenorskap-i-skolan-skapar-jobb
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Antagande av Stenungsunds näringslivsstrategiska program 2021-
2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige antar Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020-2022 och 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att börja arbetet ett näringslivspolitiskt program inför 2023. 
Framtagandet ska ske i dialog med politiken och förvaltningen, programmet redovisas första kvartalet 
2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. 
 
I näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och inriktning 
ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i 
det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med 
myndighetsansvar.  
 
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035. 
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i 
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade 
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex 
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds 
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena. 

 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds näringslivsstrategiska program beskriver hur kommunens förhållningssätt och 
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet 
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integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern 
serviceorganisation med myndighetsansvar.  

Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Stenungsund kommuns samlade arbete 
gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. Programmet 
uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med 
näringslivsutveckling under åren 2021 – 2022, med sikte på Vision 2035.  

Programmet på regional nivå är framtaget i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, 
regionala aktörer med kopplingar till näringslivet. 
 
Förvaltningen har tagit fram en lista över näringslivsaktiviteter för år 2022. Denna kommer 
fortlöpande att uppdateras. Återkoppling lämnas i allmänna utskottet under sektorchefens 
information.  

Juridiska bedömningar 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 februari (§ 47) att 
minoritetsåterremittera ärendet med motiveringen att en strategisk plan för Stenungsund borde 
ha Stenungsund i första andemeningen och Regionen i andra. Vidare framgår av motiveringen 
att det tydligt bör framgå hur strategin ska genomföras och hur den ska följas upp. 
Moderaterna saknar Stenungsund som fokus, hur den skall genomföras och metoder för 
uppföljning. 
 
Även om ett ärende har återremitterats med stöd av en minoritet är det alltjämt majoriteten i 
det beredande organet som avgör om ärendet är tillräckligt berett för att det ska få behandlas 
på nytt. Det är dock alltid kommunfullmäktige som avgör om ett ärende är tillräckligt berett 
för att beslut ska kunna fattas. Det bör observeras att ett ärende bara kan återremitteras eller 
bordläggas med stöd av en minoritet en gång. Syftet med minoritetsåterremisser eller 
minoritetsbordläggningar är att fördjupa demokratin och motverka kortsiktigt framhastade 
beslut, inte att en minoritet ska kunna bestämma kommunens inriktning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av det näringslivsstrategiska programmet är i sig ingen kostnad utan anger en 
inriktning, prioriteringar och fokus för hela kommunens arbete för att stärka möjligheten för 
företagande i kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Näringslivet är en nyckel för en finansiering av välfärden och genom det en avgörande faktor 
för barn i kommunen. Att barn ser sina föräldrar gå till ett arbete är också vitalt och har en 
direkt korrelation till barns framtidstro och möjligheter. Företag är också grundläggande för 
möjligheten för barn att få sitt första jobb eller en praktikplats för att testa på arbetslivet. 
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Sammanfattningsvis är ett väl fungerande näringsliv som generar skatteintäkter och skapar 
arbetsplatser grundläggande för barns möjligheter i livet.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Utifrån de sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar finns åtagande som 
kommunen ska fokusera på. Programmet ger verksamheterna genom detta en tydlig riktning i 
prioriterade insatser för att stärka kommunens näringslivsarbete kommunövergripande.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Marcus Starcke 
Kommundirektör Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige
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§ 47 Dnr: KS 2020/622 
 
Antagande av Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska 
program 2020–2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motiveringen att en 
strategisk plan för Stenungsund borde ha Stenungsund i första andemeningen och Regionen i 
andra. Lika så bör det tydligt framgå hur denna strategi skall genomföras och hur den skall 
följas upp. Moderaterna saknar Stenungsund som fokus, hur den skall genomföras och 
metoder för uppföljning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. 
 
I det nya näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och 
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet 
integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern service-
organisation med myndighetsansvar.  
 
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035. 
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i 
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade 
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex 
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds 
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena. 
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Kommunfullmäktige
2021-02-04

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2021-01-11 
Allmänna utskottet 2020-12-08 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att en strategisk plan 
för Stenungsund borde ha Stenungsund i första andemeningen och Regionen i andra. Lika så 
bör det tydligt framgå hur denna strategi skall genomföras och hur den skall följas upp. 
Moderaterna saknar Stenungsund som fokus, hur den skall genomföras och metoder för 
uppföljning. 
 
Nedzad Deumic (KD), Jan Rudén (S), Melisa Nilsson (S), Jimmy Lövgren (MP), Lennart 
Svensson (L), Robert Engström (ST), Linda-Maria Hermansson (C), Johan Thunberg (MP), 
Emma Ramhult (V) och Helena Järpsten (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.  
 
Glenn Ottosson (SD) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns flera förslag. Ordföranden börjar med att fråga om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet avgörs idag. 
 
Votering begärs och genomförs. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för återremiss. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Katja Nikula (S), Bo Pettersson (S), Melisa Nilsson (S), Morgan 
Andersson (S), Sanida Okanovic (S), Lars-Ebbe Pettersson (S), Olof Lundberg (S), Janette 
Olsson (S), Jan Rudén (S), Himan Mojtahedi (S), Roger Andersson (S), Gunnel Lundgren (S), 
Johnny Alexandersson (S), Ritva Stubelius (S), Linda-Maria Hermansson (C), Thomas 
Danielsson (C), Tomas Olsson (C), Helena Järpsten (ST), Robert Engström (ST), Agneta 
Pettersson Bell (ST), Emma Ramhult (V), Conny Nilsson (V), Birgit Lövkvist (V), Jimmy 
Lövgren (MP), Johan Thunberg (MP), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), Ingemar 
Hadartz (L), Lennart Svensson (L), Nedzad Deumic (KD), och Jakob Hallman (KD). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Lillemor Arvidsson (M), Krister Persson (M), Maria Renfors 
(M), Mats Gjertz (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Helena Nävergårdh (M), 
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Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-02-04

Martin Brink (M), Maggie Robertsson (M), Alexandra Ward Slotte (M), Peter Öberg (M), 
Camilla Brocker (M), Alexandra Odelsheim (SD), John Hansson (SD), Ulla Johansson (SD), 
Glenn Ottosson (SD) och Rolf Malmborg (SD). 
 
Med 31 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att minoritetsåterremittera 
ärendet i enlighet med Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Inledning 
 

Syftet med Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 
2020 – 2022 
 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.  
 
Stenungsunds kommuns näringslivsstrategiska program är ett av kommunens övergripande 
styrdokument. Det beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det 
näringslivspolitiska arbetet. Programmet ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i det 
ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med 
myndighetsansvar. Revision av näringslivsstrategiska programmet ska ske varje 
mandatperiod. Detta program ersätter tidigare näringslivstrategiska program 2016–2019. 
 
Programmet tar sin utgångspunkt i Stenungsund kommuns roll i Göteborgsregionens 
utveckling. Det kan ses i ett regionalt perspektiv där Göteborg är motorn i 
Göteborgsregionens och hela Västsveriges utveckling. Det regionala perspektivet utgår från 
Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. Göteborgsregionens verkar tillsammans för att 
regionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa, en region som är attraktiv att 
leva och verka i samt besöka. 
 
Öppenhet för omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas 
både av Stenungsund kommun och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett 
ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen. 
Regionen är viktig för kommunens försörjning av arbetstillfällen och arbetstagare samt för 
näringslivsutvecklingen.  

  



 
 

Målsättning och förhållningssätt för att stärka näringslivets 
förutsättningar i Stenungsunds kommun 
 
”Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och 
naturen i centrum” är Stenungsunds kommuns vision. Visionen är utgångspunkten för det 
näringslivsstrategiska programmet och näringslivets perspektiv ska integreras i alla 
kommunala verksamheter.  Till visionen finns två avgörande inriktningar: Attraktivt och 
välkomnande samt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 
 
Med dessa inriktningar i fokus förväntas kommunen utvecklas med en stark tillväxt och ha en 
stadigt ökande befolkning fram till 2035 då Stenungsund kommun är 35 000 invånare. 

Målsättning  
Det övergripande målet i det näringslivstrategiska programmet är att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun från år 2016 till år 20351. 
Tabellen nedan utgår från varje enskild kommuns andel av Göteborgsregionens sysselsatta 
dagbefolkning vid senaste utfall (2016). Det sätter riktmärket för hur många nya jobb som 
tillfaller en viss kommun av de totalt 120 000 nya jobb som ska skapas i regionen. Enligt 
denna beräkning lyder följande kommunala målbilder över sysselsatt dagbefolkning fram till 
år 2035: 
 

Sysselsatt 
dagbefolkning 2016 

Ökning fram till 
2035 Kommun 

Antal Andel av 
GR I antal  Procentuell 

ökning 

Mål:  
Sysselsatt 

dagbefolkning 
2035 

Ale 7 626 1,50% 1 800 23,6% 9 426 
Alingsås 15 935 3,10% 3 700 23,2% 19 635 
Göteborg 344 374 66,50% 79 800 23,2% 424 174 
Härryda 15 841 3,10% 3 700 23,4% 19 541 
Kungsbacka 26 617 5,10% 6 200 23,3% 32 817 
Kungälv 18 184 3,50% 4 200 23,1% 22 384 
Lerum 10 623 2,10% 2 500 23,5% 13 123 
Lilla Edet 4 250 0,80% 1 000 23,5% 5 250 
Mölndal 39 944 7,70% 9 300 23,3% 49 244 
Partille 12 340 2,40% 2 900 23,5% 15 240 
Stenungsund 13 080 2,50% 3 000 22,9% 16 080 
Tjörn 5 156 1,00% 1 200 23,3% 6 356 
Öckerö 3 818 0,70% 900 23,6% 4 718 
Göteborgs-
regionen 517 788 100,00% 120 000 23,2% 637 988 

 

 
1 Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i Göteborgsregionen 
och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till 
år 2035. Fastställt i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program  



 
 

Detta innebär att målet till 2035 är att Stenungsund kommun ska ha 16 000 sysselsatta, en 
ökning med 23 procent i jämförelse med 2016.  
 
Utifrån de utmaningar som Göteborgsregionen står inför samt de prioriteringar som 
framkommit i dialog med näringsliv och regionala aktörer har sex strategiska områden 
identifierats av Business Region Göteborg. I detta dokument har de sex strategiska områdena 
brutits ner på kommunal nivå och ska genomsyra all kommunal verksamhet. I varje område 
finns principer och förhållningssätt som ska stärka Stenungsunds kommuns interna arbete för 
att stärka och stötta näringslivet lokal och regionalt. Övergripande perspektiv för att stärka 
näringslivets förutsättningar är att kommunen utvecklas till en modern serviceorganisation 
med myndighetsansvar. Grundläggande är också att det ska finnas kunskap om företagarens 
villkor och en kontinuerlig dialog med företagen i olika former för att kontinuerligt förbättra 
företagares möjligheter i kommunen.  

Sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar 

 
 

1. Kompetensförsörjning - Stenungsunds kommun tillvaratar och attraherar 
kompetens 

 
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att näringslivet i Stenungsund och regionen ska vara 
konkurrenskraftigt och kunna fortsätta utvecklas i framtiden 
 
Stenungsunds kommun  
 

• tillvaratar den kompetens som redan finns samt attraherar kompetens nationellt och 
globalt. 

• fortsätter utveckla och stärka samverkan mellan skola, akademi och näringsliv där 
entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

Vision 2035 
Kompetens-
försörjning 

- 
Stenungsunds 

kommun 
tillvaratar och 

attraherar 
kompetens

Attraktionskraft 
- 

Stenungsunds 
kommun är en 
attraktiv plats 
att besöka, bo 

och verka i 

Infrastruktur och 
tillgänglighet

 - 
Stenungsunds 

kommun har en 
fungerande 

infrastruktur och 
god 

tillgänglighet

Markberedskap 
och fysisk 
planering 

- 
Stenungsunds 

kommun 
erbjuder bra 
lokaler och 

verksamhetsmar
k i rätt lägen

Företagsklimat 
– 

I Stenungsunds 
kommun är det 
enkelt att driva 

företag 

Innovationskraft 
– 

Stenungsunds 
kommun stärker 

näringslivets 
förutsättningar 
för innovation



 
 

• utvecklar och driver relevanta utbildningar som näringslivet efterfrågar inom 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningarna. 

• arbetar för en bättre matchning av kompetenser för att möta företagens behov. 
 
 

2. Attraktionskraft – Stenungsunds kommun är en attraktiv plats att besöka, bo 
och verka i 

 
Stenungsunds kommun behöver leverera en god samhällsservice och förmedla 
berättelsen om en attraktiv plats för att stärka kommunens attraktionskraft hos 
nuvarande eller framtida boende och företagare samt besökare.  
 
Stenungsunds kommun  
 

• utvecklar och stärker platsens identitet med ett tydligt platsvarumärke för att kunna 
attrahera investeringar, kompetens och besökare.  

• välkomnar nyetableringar och nya företagsidéer. 
• marknadsför sig genom att utveckla berättelsen om Stenungsund och det 

utvecklingssprång som Stenungsund och regionen befinner sig i.  
• erbjuder och skapar förutsättningar för attraktiva boenden samt god tillgång till 

handel, upplevelser och service. 
• erbjuder god kvalité i skola, barn- och äldreomsorg   

 

3. Infrastruktur och tillgänglighet – Stenungsunds kommun har en fungerande 
infrastruktur och god tillgänglighet 

 
Med sitt geografiska läge i en expansiv arbetsmarknadsregion har Stenungsund mycket 
goda förutsättningar. För att stärka positionen ytterligare behöver Stenungsunds 
kommun utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både 
människor och gods. 
 
Stenungsunds kommun  
 

• verkar för en god statlig infrastruktur med hög tillgänglighet för såväl gods som 
persontransporter. Strategiska prioriteringar är att öka kapaciteten på Länsväg 160 och 
södra Bohusbanan samt en ny broförbindelse till Orust.   

• etablerar ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund i samverkan med Trafikverket 
och Västtrafik. 

• verkar för effektiva och hållbara resor med alla trafikslag inom kommunen och 
arbetsmarknadsregionen.  

 



 
 

4. Markberedskap och fysisk planering – Stenungsunds kommun erbjuder bra 
lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen 

Utvecklingen i Göteborgsregionen skapar en ökad efterfrågan på mark både från 
företag i Stenungsund och från övriga regionen. Det finns en stor potential att kunna 
attrahera företag och arbetsplatser när regionen växer. För att möjliggöra denna 
potential behöver kommunen verka för att erbjuda bra lokaler och verksamhetsmark i 
rätt läge.  

Stenungsunds kommun 
 

• säkerställer att samhällsplaneringen genomsyras av transparens och dialog med 
näringslivet samt en flexibel attityd kring företagens olika behov.  

• arbetar för att ha en balans mellan bostadsplanering, planering av 
verksamhetsområden, platser för kommersiella lokaler och kontor för att fler ska 
kunna bo och arbeta i samt besöka Stenungsund. 

• utarbetar detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare 
etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande. 

 

5. Företagsklimat – I Stenungsunds kommun är det enkelt att driva företag 
 
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja 
Stenungsund som bas för etablering och expansion. Faktorer som spelar stor roll är den 
service som kommunen erbjuder och de attityder som finns kring näringslivet. En 
annan viktig faktor är hur väl kommunen lyckas med sin kommunikation för att 
attrahera kompetens.  
 
 
Stenungsunds kommun 
 

• ställer om till en modern serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Myndighetsutövningen ska vara rådgivande, möjliggörande, tillgänglig, inlyssnande 
och att den ska verka för att hindra osund konkurrens.  

• verkar för att företagen ska få en service som präglas av ett positivt bemötande, ett 
lösningsorienterat och inlyssnande förhållningssätt med hög rättssäkerhet och 
effektivitet. 

• har en aktiv kommunikation till företag om vad kommunen kan erbjuda och vad 
kommunen ansvarar för 

• arbetar aktivt med sitt kulturarbete för att öka kunskapen och förståelsen för företag 
och företagande hos politiker och tjänstepersoner. 

• arbetar systematisk för att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.  
• i samverkan med externa aktörer stödjer nyföretagande och utveckling av små och 

medelstora företag  



 
 

 
6. Innovationskraft – Stenungsunds kommun stärker näringslivets förutsättningar 

för innovation 
 
Stenungsund ligger i Sveriges viktigaste industriregion där flera globala forsknings- och 
kunskapsintensiva företag finns. För att behålla och stärka den innovationskraften hos 
företagen kan kommun stötta och skapa arenor för att möjliggöra denna.  
 
Stenungsunds kommun  
 

• arbetar genom BRG med organisationer i regionens innovationssystem och synliggör 
deras möjligheter för företag.  

• marknadsför BRG:s innovationsarbete 
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§ 20 Dnr: KS 2020/622 
 
Antagande av Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska 
program 2020–2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020-2022 
och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att börja arbetet ett näringslivspolitiskt program 
inför 2023. Framtagandet ska ske i dialog med politiken och förvaltningen, programmet 
redovisas första kvartalet 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. 
 
I det nya näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och 
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet 
integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern service-
organisation med myndighetsansvar.  
 
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035. 
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i 
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade 
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex 
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds 
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-12-08 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-01-11

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att en strategisk plan 
för Stenungsund borde ha Stenungsund i första andemeningen och Regionen i andra. 
Lika så bör det tydligt framgå hur denna strategi skall genomföras och hur den skall följas 
upp. Moderaterna saknar Stenungsund som fokus, hur den skall genomföras och metoder för 
uppföljning.  
 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag och som tillägg att förvaltningen får i uppdrag 
att börja arbetet ett näringslivspolitiskt program inför 2023. Framtagandet ska ske i dialog 
med politiken och förvaltningen, programmet redovisas första kvartalet 2023. 
 
Maria Renfors (M) och Wouter Fortgens (M) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Lisbeth Svensson (L) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden börjar med att fråga om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras idag. Därefter 
frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Inledning 
 

Syftet med Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 
2020 – 2022 
 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.  
 
Stenungsunds kommuns näringslivsstrategiska program är ett av kommunens övergripande 
styrdokument. Det beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det 
näringslivspolitiska arbetet. Programmet ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i det 
ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med 
myndighetsansvar. Revision av näringslivsstrategiska programmet ska ske varje 
mandatperiod. Detta program ersätter tidigare näringslivstrategiska program 2016–2019. 
 
Programmet tar sin utgångspunkt i Stenungsund kommuns roll i Göteborgsregionens 
utveckling. Det kan ses i ett regionalt perspektiv där Göteborg är motorn i 
Göteborgsregionens och hela Västsveriges utveckling. Det regionala perspektivet utgår från 
Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. Göteborgsregionens verkar tillsammans för att 
regionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa, en region som är attraktiv att 
leva och verka i samt besöka. 
 
Öppenhet för omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas 
både av Stenungsund kommun och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett 
ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen. 
Regionen är viktig för kommunens försörjning av arbetstillfällen och arbetstagare samt för 
näringslivsutvecklingen.  

  



 
 

Målsättning och förhållningssätt för att stärka näringslivets 
förutsättningar i Stenungsunds kommun 
 
”Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och 
naturen i centrum” är Stenungsunds kommuns vision. Visionen är utgångspunkten för det 
näringslivsstrategiska programmet och näringslivets perspektiv ska genomsyra alla 
kommunala verksamheter.  Till visionen finns två avgörande inriktningar: Attraktivt och 
välkomnande samt ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 
 
Med dessa inriktningar i fokus förväntas kommunen utvecklas med en stark tillväxt och ha en 
stadigt ökande befolkning fram till 2035 då Stenungsund kommun är 35 000 invånare. 

Målsättning  
Det övergripande målet i det näringslivstrategiska programmet är att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun från år 2016 till år 20351. 
Tabellen nedan utgår från varje enskild kommuns andel av Göteborgsregionens sysselsatta 
dagbefolkning vid senaste utfall (2016). Det sätter riktmärket för hur många nya jobb som 
tillfaller en viss kommun av de totalt 120 000 nya jobb som ska skapas i regionen. Enligt 
denna beräkning lyder följande kommunala målbilder över sysselsatt dagbefolkning fram till 
år 2035: 
 

Sysselsatt 
dagbefolkning 2016 

Ökning fram till 
2035 Kommun 

Antal Andel av 
GR I antal  Procentuell 

ökning 

Mål:  
Sysselsatt 

dagbefolkning 
2035 

Ale 7 626 1,50% 1 800 23,6% 9 426 
Alingsås 15 935 3,10% 3 700 23,2% 19 635 
Göteborg 344 374 66,50% 79 800 23,2% 424 174 
Härryda 15 841 3,10% 3 700 23,4% 19 541 
Kungsbacka 26 617 5,10% 6 200 23,3% 32 817 
Kungälv 18 184 3,50% 4 200 23,1% 22 384 
Lerum 10 623 2,10% 2 500 23,5% 13 123 
Lilla Edet 4 250 0,80% 1 000 23,5% 5 250 
Mölndal 39 944 7,70% 9 300 23,3% 49 244 
Partille 12 340 2,40% 2 900 23,5% 15 240 
Stenungsund 13 080 2,50% 3 000 22,9% 16 080 
Tjörn 5 156 1,00% 1 200 23,3% 6 356 
Öckerö 3 818 0,70% 900 23,6% 4 718 
Göteborgs-
regionen 517 788 100,00% 120 000 23,2% 637 988 

 

 
1 Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i Göteborgsregionen 
och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till 
år 2035. Fastställt i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program  



 
 

Detta innebär att målet till 2035 är att Stenungsund kommun ska ha 16 000 sysselsatta, en 
ökning med 23 procent i jämförelse med 2016.  
 
Utifrån de utmaningar som Göteborgsregionen står inför samt de prioriteringar som 
framkommit i dialog med näringsliv och regionala aktörer har sex strategiska områden 
identifierats av Business Region Göteborg. I detta dokument har de sex strategiska områdena 
brutits ner på kommunal nivå och ska genomsyra all kommunal verksamhet. I varje område 
finns principer och förhållningssätt som ska stärka Stenungsunds kommuns interna arbete för 
att stärka och stötta näringslivet lokal och regionalt. Övergripande perspektiv för att stärka det 
näringslivets förutsättningar är att kommunen utvecklas till en modern serviceorganisation 
med myndighetsansvar. Grundläggande är också att det ska finnas kunskap om företagarens 
villkor och en kontinuerlig dialog med företagen i olika former för att kontinuerligt förbättra 
företagares möjligheter i kommunen.  

Sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar 

 
 

1. Kompetensförsörjning - Stenungsunds kommun tillvaratar och attraherar 
kompetens 

 
Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att näringslivet i Stenungsund och regionen ska vara 
konkurrenskraftigt och kunna fortsätta utvecklas i framtiden 
 
Stenungsunds kommun  
 

• tillvaratar den kompetens som redan finns samt attraherar kompetens nationellt och 
globalt. 

• fortsätter utveckla och stärka samverkan mellan skola, akademi och näringsliv där 
entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. 

Vision 2035 
Kompetens-
försörjning 

- 
Stenungsunds 

kommun 
tillvaratar och 

attraherar 
kompetens

Attraktionskraft 
- 

Stenungsunds 
kommun är en 
attraktiv plats 
att besöka, bo 

och verka i 

Infrastruktur och 
tillgänglighet

 - 
Stenungsunds 

kommun har en 
fungerande 

infrastruktur och 
god 

tillgänglighet

Markberedskap 
och fysisk 
planering 

- 
Stenungsunds 

kommun 
erbjuder bra 
lokaler och 

verksamhetsmar
k i rätt lägen

Företagsklimat 
– 

I Stenungsunds 
kommun är det 
enkelt att driva 

företag 

Innovationskraft 
– 

Stenungsunds 
kommun stärker 

näringslivets 
förutsättningar 
för innovation



 
 

• utvecklar och driver relevanta utbildningar som näringslivet efterfrågar inom 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningarna. 

• arbetar för en bättre matchning av kompetenser för att möta företagens behov. 
 
 

2. Attraktionskraft – Stenungsunds kommun är en attraktiv plats att besöka, bo 
och verka i 

 
Stenungsunds kommun behöver leverera en god samhällsservice och förmedla 
berättelsen om en attraktiv plats för att stärka kommunens attraktionskraft hos 
nuvarande eller framtida boende och företagare samt besökare.  
 
Stenungsunds kommun  
 

• utvecklar och stärker platsens identitet med ett tydligt platsvarumärke för att kunna 
attrahera investeringar, kompetens och besökare.  

• välkomnar nyetableringar och nya företagsidéer. 
• marknadsför sig genom att utveckla berättelsen om Stenungsund och det 

utvecklingssprång som Stenungsund och regionen befinner sig i.  
• erbjuder och skapar förutsättningar för attraktiva boenden samt god tillgång till 

handel, upplevelser och service. 
• erbjuder god kvalité i skola, barn- och äldreomsorg   

 

3. Infrastruktur och tillgänglighet – Stenungsunds kommun har en fungerande 
infrastruktur och god tillgänglighet 

 
Med sitt geografiska läge i en expansiv arbetsmarknadsregion har Stenungsund mycket 
goda förutsättningar. För att stärka positionen ytterligare behöver Stenungsunds 
kommun utveckla en fungerande infrastruktur med god tillgänglighet för både 
människor och gods. 
 
Stenungsunds kommun  
 

• verkar för en god statlig infrastruktur med hög tillgänglighet för såväl gods som 
persontransporter. Strategiska prioriteringar är att öka kapaciteten på Länsväg 160 och 
södra Bohusbanan samt en ny broförbindelse till Orust.   

• etablerar ett nytt resecentrum i centrala Stenungsund i samverkan med Trafikverket 
och Västtrafik. 

• verkar för effektiva och hållbara resor med alla trafikslag inom kommunen och 
arbetsmarknadsregionen.  

 



 
 

4. Markberedskap och fysisk planering – Stenungsunds kommun erbjuder bra 
lokaler och verksamhetsmark i rätt lägen 

Utvecklingen i Göteborgsregionen skapar en ökad efterfrågan på mark både från 
företag i Stenungsund och från övriga regionen. Det finns en stor potential att kunna 
attrahera företag och arbetsplatser när regionen växer. För att möjliggöra denna 
potential behöver kommunen verka för att erbjuda bra lokaler och verksamhetsmark i 
rätt läge.  

Stenungsunds kommun 
 

• säkerställer att samhällsplaneringen genomsyras av transparens och dialog med 
näringslivet samt en flexibel attityd kring företagens olika behov.  

• arbetar för att ha en balans mellan bostadsplanering, planering av 
verksamhetsområden, platser för kommersiella lokaler och kontor för att fler ska 
kunna bo och arbeta i samt besöka Stenungsund. 

• utarbetar detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör snabbare 
etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande. 

 

5. Företagsklimat – I Stenungsunds kommun är det enkelt att driva företag 
 
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja 
Stenungsund som bas för etablering och expansion. Faktorer som spelar stor roll är den 
service som kommunen erbjuder och de attityder som finns kring näringslivet. En 
annan viktig faktor är hur väl kommunen lyckas med sin kommunikation för att 
attrahera kompetens.  
 
 
Stenungsunds kommun 
 

• ställer om till en modern serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Myndighetsutövningen ska vara rådgivande, möjliggörande, tillgänglig, inlyssnande 
och att den ska verka för att hindra osund konkurrens.  

• verkar för att företagen ska få en service som präglas av ett positivt bemötande, ett 
lösningsorienterat och inlyssnande förhållningssätt med hög rättssäkerhet och 
effektivitet. 

• har en aktiv kommunikation till företag om vad kommunen kan erbjuda och vad 
kommunen ansvarar för 

• arbetar aktivt med sitt kulturarbete för att öka kunskapen och förståelsen för företag 
och företagande hos politiker och tjänstepersoner. 

• arbetar systematisk för att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.  
• i samverkan med externa aktörer stödjer nyföretagande och utveckling av små och 

medelstora företag  



 
 

 
6. Innovationskraft – Stenungsunds kommun stärker näringslivets förutsättningar 

för innovation 
 
Stenungsund ligger i Sveriges viktigaste industriregion där flera globala forsknings- och 
kunskapsintensiva företag finns. För att behålla och stärka den innovationskraften hos 
företagen kan kommun stötta och skapa arenor för att möjliggöra denna.  
 
Stenungsunds kommun  
 

• arbetar genom BRG med organisationer i regionens innovationssystem och synliggör 
deras möjligheter för företag.  

• marknadsför BRG:s innovationsarbete 
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Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Antagande av Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska 
program 2020–2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. 
 
I det nya näringslivsstrategiska programmet beskrivs hur kommunens förhållningssätt och 
inriktning ska vara i det näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet 
integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern service-
organisation med myndighetsansvar.  
 
Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun, från år 2016 till år 2035. 
Målbilden är utarbetad i dialog med näringsliv, akademi, förvaltningar samt kommunerna i 
Göteborgsregionen och uttrycker viljeinriktningen för vad som ska uppnås genom det samlade 
arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Utifrån den övergripande målsättning har sex 
strategiska områden för näringslivets förutsättningar tagits fram av Göteborgsregionens 
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Utifrån dessa fastställs Stenungsunds 
kommuns förhållningssätt och inriktning under vardera av de sex strategiska områdena. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 
Göteborgsregionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. Samtidigt 
skapar kommunen flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och 
växa. Stenungsund kommuns arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse. 

Programmet beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det 
näringslivspolitiska arbetet. Det ska bidra att näringslivsperspektivet integreras i det ordinarie 
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arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorganisation med 
myndighetsansvar.  
 
Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Stenungsund kommuns samlade arbete 
gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande. Programmet 
uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med 
näringslivsutveckling under åren 2020 – 2022, med sikte på Vision 2035. Revision av 
programmet sker varje mandatperiod. Detta program ersätter tidigare näringslivstrategiska 
program 2016–2019.  

Programmet på regional nivå är framtaget i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, 
regionala aktörer med kopplingar till näringslivet. 
 

Sysselsatt dagbefolkning – målsättningen  

Utgångspunkten för programmet är det övergripande målet att skapa 120 000 nya jobb i 
Göteborgsregionen, varav 3 000 nya jobb i Stenungsund kommun från år 2016 till år 2035.  

2019 hade 86,2 procent av befolkning (20–64 år) ett arbete vilket kan jämföras med 78,1 
procent i riket. Antal sysselsatt dagbefolkning i kommunen 2018 var totalt 13 269 (oberoende 
folkbokföringskommun). Motsvarande siffra för den folkbokförda befolkningen var 13 647. 

Sett till målsättningen att kommunen ska öka antalet sysselsatt dagbefolkning med 3000 
personer mellan 2016 och 2035 (22,9 i procentuell ökning) nådde kommunen den nedbrutna 
årliga målsättningen 2017 men inte 2018. Beräknat på 2017 års utfall (+176 personer) når 
kommunen målsättningen men vid ett fortsatt utfall likt 2018 (+13 personer) når kommunen 
inte målsättningen.  

 

Stenungsund kommuns näringsliv  
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Utvecklingen från 1960-talet 

Kommunen har till skillnad från många andra kommuner i regionen ett starkt lokalt näringsliv 
med lika stor in- som utpendling.  

Stenungsund har haft en stark näringslivsutveckling de senaste årtiondena och är idag något 
annat än det var på 1960-talet då etableringen av den storskaliga kemiska industrin ägde rum. 
Idag är Stenungsund ett mångfacetterat samhälle med ca 400 branscher där både kemi- och 
IT-industri, handel är tongivande men även där besöksnäringen växer sig allt starkare. Den 
privata sektorn svarar för en stor andel av kommunens arbetsplatser och framförallt av 
tillverkningsindustrin, som svarar för cirka en tredjedel av sysselsättningen. De befintliga 
företagen är också grunden för näringslivsarbetet samtidigt som kommunen vill möjliggöra 
fler att driva företag i kommunen.  

Strategiskt läge – en möjliggörare  

Stenungsund är idag ett handelscentrum för flera angränsande kommuner och erbjuder ett 
stort utbud av kommersiell, kulturell och annan service. Därtill har kommunen en ny 
mötesplats i form av Stenungsund Arena med modern is- och simhall vilket ytterligare ökar 
attraktionskraften till kommunen regionalt.  

Stenungsund ligger vid en knutpunkt där väg 160 från Orust och Tjörn ansluts till E6. 
Bohusbanan passerar genom kommunen och stöttas med buss och expressbuss. För att möta 
framtidens infrastrukturbehov har kommunen, tillsammans med Tjörns kommun och Orust 
kommun, tagit fram ”Nordvästsvenska Initiativet” för att stärka kommunikationerna och 
attraktionskraften för regionen. Det innehåller en mängd åtgärdsförslag bland annat en 
utbyggnad av väg 160, en ny överfart Orust-Stenungsund och en förstärkning av Bohusbanan. 
Kommunen kommer att under perioden efterfölja den handlingsplan som tagits fram för elva 
bohuslänska kommuner och arbeta för ett enat Bohuslän för att skapa ett attraktivare 
Stenungsund för besökare och medborgare.  

Utbildning – en nyckel för framtiden 

Utbildning är ett prioriterat område i Stenungsunds kommun och en nyckel för näringslivet.  
Stenungsunds kommun utbildar världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla 
utmaningar. Kommunen har i Göteborgsregionen långtgående samverkan när det gäller alla 
utbildningsfrågor men främst vad gäller gymnasie- och vuxenutbildning. I samverkan med 
kemiindustrin i Stenungsund drivs Molekylverkstan och inom GR samverkar kommunen med 
Universeum. Kommunen har ambitionen att fortsätta bidra till ökad samverkan mellan 
aktörerna på utbildningssidan. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
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Antagandet av det näringslivsstrategiska programmet är i sig ingen kostnad utan anger en 
inriktning, prioriteringar och fokus för hela kommunens arbete för att stärka möjligheten för 
företagande i kommunen.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Näringslivet är en nyckel för en finansiering av välfärden och genom det en avgörande faktor 
för barn i kommunen. Att barn ser sina föräldrar gå till ett arbete är också vitalt och har en 
direkt korrelation till barns framtidstro och möjligheter. Företag är också grundläggande för 
möjligheten för barn att få sitt första jobb eller en praktikplats för att testa på arbetslivet. 
Sammanfattningsvis är ett väl fungerande näringsliv som generar skatteintäkter och skapar 
arbetsplatser grundläggande för barns möjligheter i livet.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Utifrån de sex strategiska områden för näringslivets förutsättningar finns åtagande som 
kommunen ska fokusera på. Programmet ger verksamheterna genom detta en tydlig riktning i 
prioriterade insatser för att stärka kommunens näringslivsarbete kommunövergripande.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Marcus Starcke 
Kommundirektör Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Catarina Svenningsson Till kommunstyrelsen 
Ekonom 
 
 
Ianspråktagande av investeringsreserv - Nösnäsgymnasiet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 1,095 mnkr till inventarier från investeringsreserven 
för 2021.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2021 påbörjades ett omfattande ombyggnadsarbete av kök och matsal på 
Nösnäsgymnasiet. Vidare planeras i januari 2022 byggstart för tillbyggnad av fyra nya 
klassrum.  

När kök och matsal byggs om, tas klassrum i anspråk för att servera eleverna skollunch. Detta 
sammanfaller med tillbyggnad av fyra nya klassrum och med att modul för klassrum tagits 
bort. Som en konsekvens råder det brist på klassrum för att bedriva undervisning. Samtidigt 
har Nösnäsgymnasiet under hösten tagit emot stora elevkullar. Elevantalet ökade med ca 100 
elever vid uppstart höstterminen 2021. 

Eftersom ombyggnation och tillbyggnad sammanfaller tidsmässigt kommer verksamheten att 
hyra ett våningsplan i Hogias nya fastighet. Lokalen hyrs ommöblerad varför förvaltningen 
ansöker om medel ur investeringsreserven för att utrusta lokalerna för den utbildning som 
skall bedrivas samt även inventarier för att servera eleverna lunch. De inventarier som köps in 
kommer när om- och tillbyggnaden är klar att flyttas och fortsatt användas i 
Nösnäsgymnasiets lokaler ombyggda och nybyggda lokaler. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsreserven uppgår för 2021 till 5 mnkr det finns för 2021 outnyttjade medel om  
3,89 mnkr. Ianspråktagandet innebär att 1,095 mnkr tas från denna. Kapitalkostnaderna av 
investeringarna uppgår till 110 tkr per år och finansieras inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De planerade investeringarna har positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
Gymnasieeleverna kommer under ombyggnadsperioden att säkerställas undervisningslokaler 
för att studierna på gymnasiet kan ske enligt plan. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om God utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-08 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
Beslut skickas till 
catarina.svenningsson@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Igångsättning av tillbyggnad för nya klassrum på A-plan 
Nösnäsgymnasiet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättning för tillbyggnad av nya klassrum på A-plan 
Nösnäsgymnasiet med en investeringsbudget om 16,3 mnkr. Utökningen med 2,215 mnkr 
finansieras genom omfördelning från investeringsprojektet Hallerna högstadium. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i 2021 års investeringsbudget beslutat om tillbyggnation av nya 
klassrum på Nösnäsgymnasiet. Klassrummen beräknas stå färdiga till början av vårterminen 
2023. 
 
Gymnasiet har brist på undervisningssalar, särskilt stora teorisalar samt salar för 
naturorienterande ämnen. Elevantalet på Nösnäsgymnasiet prognostiseras att fortsätta att växa 
och för att kunna ta emot fler elever och för att kunna avveckla tillfälliga lokaler planeras 
skolan att byggas ut. 
 
Tillbyggnation gäller tre stora teorisalar som kan ta emot 32 elever, varav två av klassrummen 
byggs som en dubbelsal med vikvägg för att möjliggöra undervisning i storklass. Förutom 
större teorisalar kompletteras skolan också med en ny NO-sal med preparationsrum för att 
avlasta nuvarande NO/Kemi/biologisalar där det idag är en mycket hög beläggningsgrad.  
 
Upphandling av projektet är genomförd och tilldelning har skett. Bedömningen är att projektet 
kommer överskrida budget med 2,215 mnkr med en ny budget om 16,3 mnkr. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kalkyl efter upphandling för projektet uppgår till 16,3 mnkr exklusive inventarier. Tidigare 
beslutad budget för projektet uppgår till 14,085 mnkr. Skillnaden på 2,215 mnkr föreslås 
finansieras genom omfördelning från investeringsprojektet Hallerna högstadium vilket 
beräknas gå med överskott i förhållande till budget. 
 
Driftskostnaderna för tillbyggnationen beräknas öka med ca 100 tkr per år vilket ryms inom 
befintlig driftsbudget.  
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Barnkonsekvensanalys 
Gymnasieelever berörs av beslutet. En utökning med nya rymliga klassrum ger en bättre 
arbetsmiljö för eleverna. Fler klassrum ger också möjlighet till bättre schemaläggning, färre 
håltimmar och en mer sammanhållen skoldag. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 4 om god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
thomas.dahl@stenungsundshem.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Helena Cessford Till kommunstyrelsen 
Lokalstrateg 
 
 
Ombyggnation del av kommunhus till aktivitetsbaserade 
arbetsplatser 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga om den delen av 
kommunhuset som ligger ovanför folktandvården till aktivitetsbaserat kontor samt att hyra in 
evakueringslokaler som kan användas under ombyggnationen. Finansiering av investeringen 
sker genom att 12 mnkr omfördelas från investeringsprojektet Hallerna högstadium. 
Inhyrningskostnaden om 1,25 mnkr finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
utgifter. 

Kommunstyrelsen ger ekonomichefen i uppdrag att teckna hyresavtal gällande nya 
kontorsytor.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Över åren har antalet anställda stadigt ökat och externa hyreskontrakt sagts upp. Antalet 
medarbetare som har sin placering i kommunhuset har sedan 2016 ökat med 50% och det 
råder stor brist på arbetsplatser i huset. Förvaltningen föreslår att skeppet ovanför 
folktandvården byggs om från cellkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABA). Genom 
ombyggnationen görs förbättringar i arbetsmiljön och det tillförs fler arbetsplatser. 
 
Val av lokal är gjord utifrån att det är den del av kommunhuset som är i störst behov av 
renoveringar, har behov av ny ventilation och är det skepp som kan tillskapa flest nya 
arbetsplatser.  
 
Ombyggnadsprojektet föreslås finansieras genom omfördelning från investeringsprojektet 
Hallerna högstadium vilket beräknas gå med överskott i förhållande till budget. 
 
Kostnader för evakueringslokaler föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda utgifter. 
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Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stenungsunds kommunhus är byggt på mitten av 1970-talet för de behov och den planlösning 
som passade verksamheten då. Huset är planerat med cellkontor avsedda för primärt en 
person. Över åren har antalet anställda stadigt ökat och externa hyreskontrakt sagts upp. 
Antalet medarbetare som har sin placering i kommunhuset har sedan 2016 ökat med 50% och 
det råder stor brist på arbetsplatser i huset. Även antalet platser i matsalen är en begränsande 
faktor.  
 
Kommunhusets befintliga yta kan användas mer effektivt. Räknat efter antalet kvadratmeter 
per anställd, jämfört med nybyggnation, kan lokalerna med invändig ombyggnation ge plats 
till många fler arbetsplatser. Nyttjandegraden efter årsskiftet i befintlig byggnad är 29 
m2/medarbetare och vid nybyggnation är riktvärdet cirka 20 m2/medarbetare. Det är dock 
svårt att få samma nyttjandegrad i en äldre byggnad som i en ny. 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda behovet av ett framtida nytt kommunhus men med 
all sannolikhet kommer det att ta många år innan ett nytt kontor finns på plats. Behovet av 
bättre arbetsmiljö och fler arbetsplatser behöver dock lösas snarast.  
 
Kommunen har tidigare byggt om ett skepp till ett aktivitetsbaserade arbetsplatser och 
därigenom ökat antalet arbetsplatser på samma yta från 30 till 70 personer. Att notera är dock 
att den grupp individer som har den ombyggda ytan som sin arbetsplats idag har låg 
skrivbordsnärvaro. Alla skepp kan därför troligen inte byggas om. Medarbetare som arbetar 
som administratörer, handläggare eller med sekretess har större behov av en avskild 
arbetsplats. 
 
Delar av kommunhuset har under de senaste åren genomgått renoveringar för att förbättra 
inomhusmiljön efter rapporter om upplevd ohälsa. Den upplevda ohälsan är komplex då inga 
problematiska värden har kunnat uppmätas i kommunhuset, men frågan hanteras systematiskt 
för att minska problematiken. Luftrenare har satts in vid problem och har större problem 
uppkommit har större renoveringar genomförts då bland annat mattor och fönster bytts ut. 
Ventilationen är delvis utbytt i kommunhuset. 
 
Tidigare under året har renovering av socialtjänstens lokaler på plan ett gjorts. Eftersom 
många arbetat hemifrån under pandemin kunde renoveringen ske utan ersättningslokaler. 
När socialtjänstens lokaler på våning två ska renoveras i slutet av året är läget ett annat och 
ersättningslokaler behöver hyras in för att kunna komma igång med ombyggnationen. 
 
Förslag 
Förvaltningen föreslår att skeppet ovanför folktandvården byggs om till en yta med 
aktivitetsbaserade arbetsplatser. Skeppet är den del av kommunhuset som är i störst behov av 
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renoveringar och där det behöver installeras ny ventilation. Det behöver tömmas på personal 
vid ett byte av ventilation och genom att välja detta skepp minimeras antalet personer som 
berörs av evakuering under ombyggnation. Ytan är också större än de övriga skeppen varför 
betydligt fler arbetsplatser skulle kunna tillskapas. 
 
Lokalen kommer att anpassas för att möta de nya behov som uppkommit i samband med 
ökning av distansmöten.  
 
Även antalet lunchplatser behöver utökas. 
 
Under ombyggnationerna hyrs evakueringslokaler in från Citycon. Lokalerna ligger i nära 
anslutning till kommunhuset och finns tillgängliga fram till 2022-12-31. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Total budget för ombyggnation inklusive inventarier beräknas till cirka 12 mnkr. Notera att 
ombyggnadsprojektet befinner sig i ett tidigt skede vilket alltid innebär en viss osäkerhet i 
kostnadskalkylen. 
 
Projektet föreslås finansieras genom omfördelning från investeringsprojektet Hallerna 
högstadium vilket beräknas gå med överskott i förhållande till budget.  
 
Driftskostnaderna för ombyggnationen beräknas uppgå till cirka 820 tkr per år vilket kommer 
att rymmas inom befintlig driftsbudget. Kostnaden för evakueringslokaler beräknas uppgå till 
1,25 mnkr och föreslås tas från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör en renovering av kommunhuset och berör därför inte barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2023 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 

 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
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Beslut skickas till 
thomas.dahl@stenungsundshem.se 
helena.cessford@stenungsund.se 
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Christer Larsson 
Personalchef 
 
Informationsärende - Resultat av medarbetarenkäten 2021 
 
En medarbetarenkät har genomförts i kommunen under 2021. Information ges om 
medarbetarenkätsresultatet på kommunövergripande nivå. Presentationen hålls av 
personalchef Christer Larsson och det företag som levererat medarbetarenkäten, Vestra, i 
form av deras konsult Ulrika Melander. 

 
 

Marcus Starcke  
Sektorchef  
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Politisk organisation 2023-2026 avseende kommunstyrelsen, 
utskotten och nämnderna – ekonomisk och juridisk granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa organisationen gällande kommunstyrelsen och 
nämnderna för mandatperioden 2023–2026 enligt följande: 

• Tekniska myndighetsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden 
och valnämnden kvarstår i befintlig form, med oförändrat uppdrag och med befintligt 
antal ledamöter och ersättare. 

• Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara 15 respektive 10, vilket är 
oförändrat. 

• Kommunstyrelsen ska ha tre utskott. Välfärdsutskottet och allmänna utskottet kvarstår 
i befintlig form med befintligt antal ledamöter och ersättare. Personal- och 
ekonomiutskottet tillkommer. Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om de 
uppgifter som ekonomi- och personalberedningen idag hanterar. När utskottet arbetar 
med budget ska en ledamot från de partier som är representerade i kommunstyrelsen, 
men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt ersättare ha 
rätt att delta i överläggningar men inte i beslut. 

• Utskotten ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vardera.  

Kommunfullmäktige uttalar som sin mening att det är upp till kommunstyrelsen att inom sitt 
uppdrag och ansvarsområde själv avgöra omfattningen av delegationen till utskotten. 
Kommunfullmäktige uttalar även att innan ett ärende avgörs av kommunstyrelsen ska det 
föredras för en samlad kommunstyrelse även om föredrag har hållits i beredningen i ett 
utskott.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera reglementet för 
kommunstyrelsen för att möjliggöra för den nya organisationen. 

Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att återkomma med förslag 
på uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen. I detta dokument ska beredningen 
närmare beskriva hur det är tänkt att den politiska organisationen ska fungera. 
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Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har tagit fram förslag på hur den politiska organisationen gällande 
kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna ska förändras inför mandatperioden 2023-2026. 
Beredningen kommer att återkomma med förslag på hur den politiska organisationen gällande 
kommunfullmäktiges beredningar ska förändras.  
 
Beskrivning av ärendet 
Demokratiberedningen har kommunfullmäktiges uppdrag att varje mandatperiod utvärdera 
den politiska organisationen samt lämna förslag på hur den ska förändras. Beredningen har nu 
upprättat förslag på hur den politiska organisationen kan förändras gällande nämnderna, 
kommunstyrelsen och utskotten. Beredningen har inte lämnat förslag på hur 
kommunfullmäktiges beredningsorganisation ska förändras, utan ämnar återkomma till detta 
under 2022.  
 
I sitt förslag har beredningen ett huvudsakligt förslag, men ytterligare två förslag finns 
omnämnda. Förvaltningen har granskat huvudförslaget utifrån en juridisk och ekonomisk 
aspekt.  
 
Utgångspunkter för utformningen av den kommunala politiska organisationen 
Av kommunallagen framgår att den kommunala politiska organisationen ska bestå av ett 
kommunfullmäktige, en kommunstyrelse och en grupp av förtroendevalda revisorer. I övrigt 
ska kommunfullmäktige tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lag eller annan författning. Regeln ger kommunerna en betydande frihet att 
utifrån lokala behov, förutsättningar och politiska avvägningar själva bestämma hur den 
politiska organisationen gällande nämnder ska organiseras. Om det i lag framkommer att 
kommunen ska ha hand om en viss uppgift, måste det finnas en nämnd som ansvarar för att 
fullgöra den uppgiften. I speciallagstiftning uttrycks detta ofta som att ansvarig är ”den eller 
de nämnder” som kommunfullmäktige utser för uppgiften.  
 
Det senaste två decennierna har ett antal kommuner ändrat sina politiska organisationer 
genom att ta bort facknämnder, centralisera verkställighet till kommunstyrelsen och genom att 
bilda en utredningsfunktion under kommunfullmäktige. Så har även skett i Stenungsunds 
kommun. Kommunstyrelsen har hand om utförandet av all verksamhet och två 
myndighetsnämnder sköter myndighetsutövning gentemot dels enskilda, dels 
kommunstyrelsen. Utöver kommunstyrelsen och de två nämnderna har Stenungsunds 
kommun de nämnder som enligt lag specifikt måste finnas. Det rör sig om en valnämnd, en 
krisledningsnämnd samt en överförmyndarnämnd.   
 
Sammanfattning av demokratiberedningens huvudförslag 
Demokratiberedningen föreslår mindre ändringar av den politiska organisationen. 
Kommunstyrelsen som enda verksamhetsnämnd ska bestå och de myndighetsnämnder som 
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idag finns ska inte revideras, varken vad gäller ansvarsområde, sammansättning eller 
funktion. Demokratiberedningen föreslår istället att kommunstyrelsens utskottsorganisation 
ska förändras, att budgeten framgent ska beredas annorlunda och att kommunstyrelsen i högre 
utsträckning ska kunna delegera beslutanderätt till utskotten.  
 
Gällande kommunstyrelsens utskottsorganisation föreslår demokratiberedningen att de 
nuvarande två utskotten allmänna utskottet och välfärdsutskottet ska kompletteras med 
ytterligare ett utskott – personal- och ekonomiutskottet. Enligt förslaget ska de uppgifter som 
för närvarande omhändertas av ekonomi- och personalberedningen fortsättningsvis hanteras 
av det nya utskottet. Uppgiften att bereda budget kommer därför att ligga på ett utskott. 
Demokratiberedningen föreslår att när utskottet arbetar med budget ska en ledamot från de 
partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte i själva utskottet, adjungeras in. 
De som är adjungerade ska likt ersättare som inte tjänstgör ha rätt att delta i överläggningar 
men inte beslut. 
 
Demokratiberedningen föreslår att det inte ska finnas några begränsningar gällande hur 
kommunstyrelsen ska få delegera. Under innevarande mandatperioden har tanken med den 
politiska organisationen varit att samtliga beslut ska fattas i kommunstyrelsen där samtliga 
partier är representerade. Delegationen till utskotten har därför varit mycket begränsad.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
För att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att ändra den politiska organisationen 
enligt demokratiberedningens förslag har ett antal antaganden gjorts. Förvaltningen antar att 
de arvodesregler som idag gäller för allmänna utskottet och välfärdsutskottet kvarstår även i 
ny organisation. Det innebär att närvarande ledamöter och ersättare har rätt till hel- eller 
halvdagsarvode, att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår enligt nu gällande regler samt 
att det endast är den vice ordföranden som får ett fast arvode. Förvaltningen har även antagit 
att två personer kommer att vara adjungerade och att dessa personer har de arvodesrättigheter 
som närvarande ledamöter och ersättare har.  
 
Vidare har förvaltningen antagit att det nya utskottet kommer att sammanträda oftare än de 
övriga utskotten och att fler sammanträden än för övriga utskott kommer att vara 
heldagssammanträden. Dessa antagande baseras på att nuvarande ekonomi- och 
personalberedningen sammanträder oftare än övriga utskott.   
 
Ytterligare ett antagande som har gjorts är att nuvarande ekonomi- och personalberedningen 
upphör att existera som politisk instans. Antagandet från förvaltningens sida baseras på att de 
uppgifter som beredningen har lämnas över till det nya utskottet.  
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Nedan framgår förvaltningens bedömning av den ekonomiska konsekvensen av förslaget till 
ny politisk organisation för kommunstyrelsen. Samtliga beräkningar har gjorts i den 
arvodesnivå som gäller för 2022.  
 
 Förändring i förväntad kostnad 
Tekniska myndighetsnämnden, sociala 
myndighetsnämnden, 
överförmyndarnämnden och valnämnden 
kvarstår i befintlig form 

Oförändrat 

Kommunstyrelsen består fortsatt av 15 
ledamöter och 10 ersättare 

Oförändrat  

Personal- och ekonomiutskottet tillkommer  Ökning 245 tkr  
Ekonomi- och personalberedningen tas bort Minskning 87 tkr 
SUMMA Ökning 160 tkr 
 
Allt annat lika, det vill säga att den politiska organisationen gällande 
kommunfullmäktigeberedningarna inte förändras och att ersättningsnivåerna inte korrigeras, 
ökar kostnaderna på helheten för den politiska organisationen med cirka 160 tkr. Denna 
kostnadsökning kan inte hanteras inom ram. Bedömningen är att ramen för den politiska 
organisationen behöver skrivas upp med denna summa.  
 
Juridiska bedömningar 
Utskott och adjungering 
Det framgår av 3 kap. 5 § kommunallagen att kommunfullmäktige får bestämma att en nämnd 
eller kommunstyrelsen ska ha ett eller flera utskott. Om kommunfullmäktige inte har bestämt 
något om utskott får en nämnd eller kommunstyrelsen själv avgöra om det ska finnas utskott 
samt hur dessa ska se ut.  
 
6 kap. 42 § kommunallagen innehåller regler om hur utskott ska väljas. Det framgår dock att 
en nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Bestämmelserna i 
lagen om proportionellt valsätt ska tillämpas. Kommunfullmäktige kan i ett reglemente ange 
hur många ledamöter och ersättare ett utskott ska bestå av men därefter är det en fråga för 
kommunstyrelsen att utse vilka av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som ska sitta i 
utskottet. 
 
Kommunallagen innehåller vidare inga regler om närvarorätt i utskott men däremot finns det 
regler om närvarorätt i nämnd som efter analog tolkning kan appliceras på regleringen av 
utskotten. Av 4 kap. 28 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får besluta att en 
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningar men inte i beslut. Kommunfullmäktige 
får avgöra i vilken eller vilka nämnder som närvarorätt ska föreligga, och om den ska 
begränsas till att gälla för viss tid eller för visst ärende eller vissa grupper av ärenden.  
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Adjungering omnämns inte i kommunallagen men innebär att en person tillfälligt upptas eller 
förordnas som medlem i en sammankomst. Demokratiberedningen har föreslagit att 
adjungering av ledamöter ska ske när det nya utskottet bereder budget. Utifrån vad som 
framkommer ovan bedömer förvaltningen att detta är en närvarorätt som är förenlig med lag. I 
praktiken blir det en uppgift för utskottets ordförande att kalla den eller de förtroendevalda 
som ska adjungeras. Om adjungering bara ska ske vid vissa ärenden kan det uppkomma frågor 
om huruvida adjungeringen skett i rätt ärenden.  
 
Huruvida någon som är adjungerad har rätt till arvode är en fråga för kommunfullmäktige att 
fatta beslut om i arvodesreglerna. I det nuvarande arvodesreglementets första paragraf 
framkommer att tjänstgörande ledamöter, ersättare och andra som medgetts närvarorätt har 
rätt till arvode enligt arvodesreglementet. Med ”andra som medgetts närvarorätt” avses inte 
sådana personer som kommunstyrelsen bjuder in, om inte de inbjudna representerar en annan 
nämnd eller beredning och uppfyller något av annat kriterium för arvode. ”Med andra som 
medgetts närvarorätt” åsyftas just adjungerade förtroendevalda. Utgångspunkten är alltid att 
det är kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens valbeslut som ligger till grund för vem 
som ska anses vara ledamot, ersättare eller annan med närvarorätt och som därigenom har rätt 
till arvode. Förvaltningens bedömning är med hänvisning till detta att adjungerade 
förtroendevalda enligt nuvarande arvodesreglemente är arvodesberättigade förutsatt att det i 
ett reglerande dokument anges att adjungering ska få ske och att beslut om personer som 
adjungeras sker. Reglering kan ske i kommunstyrelsens reglemente.  
 
Delegation från kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen uppdra åt presidiet, en ledamot, en anställd eller 
ett utskott att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar. Beslutanderätt får inte delegeras när 
det kommer till ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
En viktig anledning till detta är att delegation av sådana skulle kunna innebära en risk att 
kommunstyrelsen inte har kontroll över verksamheten. Andra ärenden som inte får delegeras 
är sådana som rör:  
 

• framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

 
Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige genom beslut uttalat hur den 
politiska organisationen ska fungera. Av detta beslut framkommer att kommunstyrelsens 
utskott inte ska fatta beslut. Eftersom det av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen får 
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delegera till utskott kan kommunfullmäktige inte bestämma att kommunstyrelsen inte får det. 
Det beslut som kommunfullmäktige har fattat om delegation till utskotten får därför ses som 
en viljeinriktning om hur den politiska organisationens ska fungera. Utifrån juridisk aspekt är 
detta dock inte begränsande. Demokratiberedningens förslag om att kommunfullmäktige ska 
uttala som sin mening att kommunstyrelsen inom sitt uppdrag och ansvarsområde själv får 
avgöra omfattningen av delegationen till utskotten får ses som en revidering av denna 
viljeinriktning. 
 
Vilka ärenden eller ärendegrupper som ska delegeras är en fråga för kommunstyrelsen.  
 
Om föredragningar i kommunstyrelsen 
Det finns inga regler i kommunallagen om hur föredragningar etcetera ska gå till i 
kommunstyrelsen, någon nämnd eller ett utskott. Det framgår emellertid av 6 kap. 26 § 
kommunallagen att en nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan 
nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskild 
sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Det står 
sålunda kommunstyrelsen fritt att kalla de personer som behövs för att kommunstyrelsen ska 
kunna fatta beslut i ett ärende.  
 
Om kommunfullmäktige i reglementet för kommunstyrelsen anger att föredragningar alltid 
ska ske när kommunstyrelsen fattar beslut i ett ärende bör det beaktas att avvikelser från detta 
kan komma att tolkas som att beslutet inte har tillkommit på ett lagligt sätt, vilket skulle 
kunna vara skäl för upphävande av beslutet. Detta är emellertid inte rättsligt prövat. Eventuellt 
skulle en regel om föredragningstvång uppfattas som en kvalificerad ordningsregel som inte 
påverkar ett ärendes utgång. Ett fel som inte påverkar ett ärendes utgång behöver enligt 13 
kap. 9 § kommunallagen inte upphävas.  
 
Utifrån förvaltningens perspektiv bör det inte regleras i kommunstyrelsens reglemente att 
föredragning alltid ska ske i ärenden där hela kommunstyrelsen är beslutande. Anledningen 
härtill är att reglering av en redan formaliatung process riskerar att skapa en ärende- och 
beslutsprocess som inte är flexibel, vilket exempelvis kan försvåra möjligheten för 
kommunstyrelsen att fatta beslut i brådskande ärenden. Dessutom fattar kommunstyrelsen 
många administrativa beslut och föredragning i samtliga dessa ärenden torde inte vara 
behövligt. Kommunfullmäktige kan istället uttala i uppdragsbeskrivningen för den politiska 
organisationen att kommunfullmäktiges viljeinriktning är att föredragningar bör ske när 
kommunstyrelsen som helhet ska fatta beslut. 
 
Sammanfattande juridisk bedömning 
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att demokratiberedningens förslag till politisk 
organisation är förenlig med gällande lag.  
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Barnkonsekvensanalys 
Den politiska organisationens utformning har inte någon särskild påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-29 
Demokratiberedningens förslag och förklarande text 
Demokratiberedningens tre beslutsförslag 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Cecilia.vilen@stenungsund.se 
Victoria.petersson@stenungsund.se 
Johnny.alexandersson@stenungsund.se 
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DEMOKRATIBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL NÄMNDORGANISATION 
Beredningen lämnar nu ifrån sig ett huvudförslag som då får anses vara beredningens förslag. Men samtidigt 
också två tydliga alternativa förslag som har varit intressanta under arbetets gång gällande justeringar av 
nämndorganisationen i kommunen, dvs Kommunstyrelsen, och våra nämnder. Beredningen har haft många, 
långa och väldigt intressanta diskussioner. Ledamöterna har stämt av i partigrupperna återrapporterat och 
arbetet har fortsatt. Beredningen är helt överens om att vi inte är eller kommer bli överens, majoriteten av 
beredningen beslutade att återvända till partigrupperna med tre förslag. Tre förslag som beredningen anser på 
ett tillräckligt bra sätt kombinerar de tankar och idéer som låg på bordet i beredningen. Efter att de tre förslagen 
har varit i partigrupperna och vänt så beslutade en oenig beredning sig för ett huvudförslag och två alternativa 
förslag. 

Huvudförslaget står Socialdemokraterna, Moderaterna samt Centerpartiet bakom. Kristdemokraterna står 
närmast huvudförslaget men vill att budgetberedningen ska ligga under kommunfullmäktige. 
Förslag 2 står Vänsterpartiet bakom. Stenungsundspartiet ligger närmast förslag två, men vill att det ska vara 
två mötesdagar/månad för kommunstyrelsen, där det är uppdelat på info/beslutsmöte samt att personal och 
ekonomiberedningen blir kvar i sin nuvarande form. 
Förslag tre står Liberalerna & Sverigedemokraterna bakom. 
Miljöpartiet ställer sig inte bakom något av förslagen fullt ut, de vill att båda utskotten vi har idag blir nämnder 
och att budgetberedningen ligger kvar under kommunfullmäktige. 

Vi har under vårt arbete haft kommunens ledord i ryggen. Insyn Delaktighet Öppenhet Helhetssyn. 
Under mandatperioden så har vi samlat information genom att lyssna, iaktta, diskutera och reflektera. Vi har 
genomfört två rådslag, skickat enkät till alla förtroendevalda, där fick vi in totalt 74st svar och en otrolig mängd 
data som vi fortfarande håller på att analysera och använder oss utav. Vi har genomfört samtal med alla 
förtroendevalda som sitter som ordförande, vice ordförande, beredningsledare, vice beredningsledare, 
kommunalråd, oppositionsråd samt gruppledare. Det blev totalt ca 25st väldigt trevliga och givande samtal som 
vi planerade skulle ta 45 minuter per person, det visade sig inte hålla så total tidsåtgång blev nog i slutändan lite 
över 30 timmar. Vi är otroligt tacksamma för att ni alla har tagit er tiden att prata med oss och vi kommer ta med 
oss allt det som har lyfts hos oss i vårt fortsatta arbete med förslag på justeringar av den politiska organisationen, 
övriga dokument, riktlinjer, reglementen mm. 

Sammanfattningsvis så vill beredningen göra gällande att vi har genomfört vårt arbete under en pandemi, vi har 
gjort översyn på en organisation som har varit hårt pressad under pandemin, tvingats till arbetssätt som inte har 
funnits fullt ut tidigare, under de förutsättningarna som både politiskorganisation och förvaltningsorganisation 
har haft under väldigt lång tid så har kommunen fungerat väl. Vi har ett politiskt klimat som vi i beredningen är 
stolta över och väldigt måna om. Majoriteten av beredningen ser vikten av att inte genomföra för stora 
förändringar inför nästa mandatperiod utan göra justeringar utefter det som i stort alla av de vi har pratat med 
lyft som problematiska. De områden som mest frekvent har lyfts är. 

• Ekonomi och personalberedningen 
• Kommunstyrelsemötens längd 
• Utskottens funktion 

Med något av de föreslagna justeringarna så åtgärdar vi den problematiken för nu. Demokratiberedningen 
undersöker med andra ord hur vi under 2023–2026 ska hantera översynen av den politiska organisationen, vi är 
ganska säkra på att den översynen behöver göras externt. För att då på ett hållbart och mer framtids säkrat sätt 
möta de förväntningarna som finns på den politiska organisationen bland förtroendevalda, medborgare och 
förvaltning. 



Vad det gäller Kommunfullmäktiges beredningar och övriga dokument och reglementen så som 
uppdragsbeskrivning, arbetsordning och arvodesreglemente så kommer det förslag på justeringar under första 
kvartalet av 2022. 

Beredningsledare: Johnny Alexandersson (S)  Vice Beredningsledare: Peter R Öberg (M) 

Ledamöter: Nic Larsson (C) Emma Kaivola (V) Helena Järpsten (ST) 

Johan Thunberg (Mp) Tomas Palm (SD) Göder Bergermo (L) 

Bert Nygren (KD) 

  



BEREDNINGENS HUVUDFÖRSLAG ÄR:  
FÖRSLAG 1 ”KS – PEU – VÄL – ALM – DELEGATION TILL UTSKOTT” 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023–2026 enligt följande: 

• Tekniska myndighetsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och 
valnämnden kvarstår i befintlig form, med oförändrat uppdrag och med befintligt antal ledamöter och 
ersättare. 

• Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara 15 respektive 10, vilket är oförändrat. 

• Kommunstyrelsen ska ha tre utskott. Välfärdsutskottet och allmänna utskottet kvarstår i befintlig form 
med befintligt antal ledamöter och ersättare. Personal- och ekonomiutskottet tillkommer. Personal- 
och ekonomiutskottet ska ha hand om de uppgifter som ekonomi- och personalberedningen idag 
hanterar. När utskottet arbetar med budget ska en ledamot från de partier som är representerade i 
kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De som är adjungerade ska likt ersättare 
ha rätt att delta i överläggningar men inte beslut. 

• Utskotten ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vardera.  

Kommunfullmäktige uttalar som sin mening att det är upp till kommunstyrelsen att inom sitt uppdrag och 
ansvarsområde själv avgöra omfattningen av delegationen till utskotten. Kommunfullmäktige uttalar även att 
innan ett ärende avgörs av kommunstyrelsen ska det föredras för en samlad kommunstyrelse även om föredrag 
har hållits i beredningen i ett utskott.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera reglementet för kommunstyrelsen för att 
möjliggöra för den nya organisationen. 

Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att återkomma med förslag på uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen. I detta dokument ska beredningen närmare beskriva hur det är tänkt att den 
politiska organisationen ska fungera. 

 



Huvudförslag - Förslag 1 

KS – PEU - VÄL – ALM: utskotten ges ökad delegation 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023–2026 enligt följande: 

• Tekniska myndighetsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och 
valnämnden kvarstår i befintlig form, med oförändrat uppdrag och med befintligt antal ledamöter 
och ersättare. 

• Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara 15 respektive 10, vilket är 
oförändrat. 

• Kommunstyrelsen ska ha tre utskott. Välfärdsutskottet och allmänna utskottet kvarstår i befintlig 
form med befintligt antal ledamöter och ersättare. Personal- och ekonomiutskottet tillkommer. 
Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand om de uppgifter som ekonomi- och 
personalberedningen idag hanterar. När utskottet arbetar med budget ska en ledamot från de 
partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De 
som är adjungerade ska likt ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte beslut. 

• Utskotten ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vardera.  

Kommunfullmäktige uttalar som sin mening att det är upp till kommunstyrelsen att inom sitt uppdrag och 
ansvarsområde själv avgöra omfattningen av delegationen till utskotten. Kommunfullmäktige uttalar även 
att innan ett ärende avgörs av kommunstyrelsen ska det föredras för en samlad kommunstyrelse även om 
föredrag har hållits i beredningen i ett utskott.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera reglementet för kommunstyrelsen för 
att möjliggöra för den nya organisationen. 

Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att återkomma med förslag 
på uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen. I detta dokument ska beredningen närmare 
beskriva hur det är tänkt att den politiska organisationen ska fungera. 

  



Förslag 2 

KS – KSAU – Budgetberedning i KS 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023–2026 enligt följande: 

• Tekniska myndighetsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och 
valnämnden kvarstår i befintlig form, med oförändrat uppdrag och med befintligt antal ledamöter 
och ersättare. 

• Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara 15 respektive 10, vilket är 
oförändrat. 

• Allmänna utskottet och välfärdsutskottet tas bort och ersätts med ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet ska bereda ärenden 
om beredning behövs. 

• Budgeten ska inte längre beredas av en fullmäktigeberedning. Beredning av budgeten ska istället 
ske i kommunstyrelsens arbetsutskott. När utskottet arbetar med budget ska en ledamot från de 
partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De 
som är adjungerade ska likt ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte beslut.  

• Kommunstyrelsen bör sammanträda två gånger i månaden eller i den utsträckning som är 
nödvändig. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera reglementet för kommunstyrelsen för 
att möjliggöra för den nya organisationen. 

Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att återkomma med förslag 
på uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen. I detta dokument ska beredningen närmare 
beskriva hur det är tänkt att den politiska organisationen ska fungera. 

  



Förslag 3 

KS – KSAU – Budgetberedning i KS – Utbildningsnämnd 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023–2026 enligt följande: 

• Tekniska myndighetsnämnden, sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och 
valnämnden kvarstår i befintlig form, med oförändrat uppdrag och med befintligt antal ledamöter 
och ersättare. 

• Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska vara 15 respektive 10, vilket är 
oförändrat. 

• Allmänna utskottet och välfärdsutskottet tas bort och ersätts med ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet ska bereda ärenden 
om beredning behövs. 

• Budgeten ska inte längre beredas av en fullmäktigeberedning. Beredning av budgeten ska istället 
ske i kommunstyrelsens arbetsutskott. När utskottet arbetar med budget ska en ledamot från de 
partier som är representerade i kommunstyrelsen, men inte själva utskottet, adjungeras in. De 
som är adjungerade ska likt ersättare ha rätt att delta i överläggningar men inte beslut.  

• En utbildningsnämnd inrättas som ska ha ansvar för och fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lagar och förordningar inom utbildningsområdet. Nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 
ersättare. 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag på reglemente för den nya 
nämnden samt revidera reglementet för kommunstyrelsen för att möjliggöra för den nya organisationen.  

Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att återkomma med förslag 
på uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen. I detta dokument ska beredningen närmare 
beskriva hur det är tänkt att den politiska organisationen ska fungera. 

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/247
2021-11-12

 
Therese Allansson Till kommunstyrelsen 
Redovisningsansvarig 
 
 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, oktober 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun, 
oktober 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 90,7 mnkr, vilket kan jämföras med 100,1 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 94,9 mnkr, vilket är 75,7 mnkr bättre än budgeterade 19,2 mnkr och 
10,3 mnkr bättre än augustiprognosen. Tre sektorer förbättrar sina prognoser och en sektors 
prognos är oförändrad. Deras sammantagna prognos är 34,2 mnkr, vilket är en förbättring 
med 14,1 mnkr sedan i augusti. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr, 
vilket motsvarar 2,2 % av deras budget. Grundskolan och gymnasiet prognostiserar störst 
positiva budgetavvikelser. Kultur och fritid prognostiserar dock ett underskott som bland 
annat beror på intäktsbortfall till följd av pandemin. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 12,9 mnkr, vilket motsvarar 2,4 % av deras budget. IFO och vård och omsorg 
prognostiserar störst positiva budgetavvikelser.  Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett 
överskott om 2,1 mnkr, vilket motsvarar 3,8 % av deras budget. Den största positiva 
avvikelsen återfinns inom bygg och miljö samt bostadsanpassningen.  Sektor stödfunktioner 
prognosisterar ett överskott om 2,2 mnkr, vilket motsvarar 1,2 % av deras budget. Bland 
sektorns positiva avvikelser kan nämnas lägre kostnader för Soltak AB och lägre 
personalkostnader. 

Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 715,9 mnkr och innebär en positiv 
budgetavvikelse om 50,6 tkr. Skatteintäkterna har en positiv avvikelse om 27,5 mnkr och de 
generella statsbidragen 23,0 mnkr.     

Bland de negativa budgetavvikelserna utgör kostnader till följd av förändrat 
livslängdsantagande kopplat till pensioner 19,3 mnkr. Kostnaderna för detaljplaner och 
förstudier avseende investeringar är också högre än budgeterat.  

Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas bli lägre än de senaste åren. 
Försäljningar har dock skett inom området Kopper och verksamheten räknar med att kunna 
sälja ytterligare en industritomt i Stora Höga. Nettovinsten prognostiseras till 1,6 mnkr. 
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Uppföljning oktober 2021 
Budget 19,2 mnkr, prognos 94,9 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
Utfallet för perioden uppgår till 90,7 mnkr, vilket kan jämföras med 100,1 mnkr vid samma 
period föregående år.  
Prognosen för helåret är 94,9 mnkr, vilket är 75,7 mnkr bättre än budgeterade 19,2 mnkr och 
10,3 mnkr bättre än augustiprognosen. Tre sektorer förbättrar sina prognoser och en sektors 
prognos är oförändrad. Deras sammantagna prognos är 34,2 mnkr, vilket är en förbättring 
med 14,1 mnkr sedan i augusti. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr, 
vilket motsvarar 2,2 % av deras budget. Grundskolan och gymnasiet prognostiserar störst po-
sitiva budgetavvikelser och beror bland annat på obudgeterade statsbidrag och bra fyllnads-
grad i klasserna. Kultur och fritid prognostiserar dock ett underskott som bland annat beror på 
intäktsbortfall till följd av pandemin. Sektor socialtjänst prognostiserar ett överskott om 12,9 
mnkr, vilket motsvarar 2,4 % av deras budget. IFO och vård och omsorg prognostiserar störst 
positiva budgetavvikelser och beror bland annat på obudgeterade statsbidrag, stängda avdel-
ningar inom SÄBO och lägre kostnader för placeringar för barn och unga. Sektor samhälls-
byggnad prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr, vilket motsvarar 3,8 % av deras budget. 
Den största positiva avvikelsen återfinns inom bygg och miljö samt bostadsanpassningen.  
Sektor stödfunktioner prognosisterar ett överskott om 2,2 mnkr, vilket motsvarar 1,2 % av 
deras budget. Bland sektorns positiva avvikelser kan nämnas lägre kostnader för Soltak AB 
och lägre personalkostnader. 
Årets skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 1 715,9 mnkr och är baserad på SKR:s 
oktoberprognos. Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse om 50,6 tkr. Skatteintäkterna 
har en positiv avvikelse om 27,5 mnkr och de generella statsbidragen 23,0 mnkr.     
Bland de negativa budgetavvikelserna utgör kostnader till följd av förändrat livslängdsanta-
gande kopplat till pensioner 19,3 mnkr. Kostnaderna för detaljplaner och förstudier avseende 
investeringar är också högre än budgeterat.  
Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas bli lägre än de senaste åren. För-
säljningar har dock skett inom området Kopper och verksamheten räknar med att kunna sälja 
ytterligare en industritomt i Stora Höga. Nettovinsten prognostiseras till 1,6 mnkr. 
Inom affärskollektivet prognostiserar VA ett nollresultat medan avfall prognostiserar ett un-
derskott om 1,6 mnkr.  
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Resultaträkning 
 

  Bokslut Utfall ack Utfall ack Prognos Budget 
 (mnkr) 2020 2020-10 2021-10 2021 2021 
Verksamhetens intäkter 456,6 362,9 374,3 462,0   
Verksamhetens kostnader -1 870,0 -1 550,3 -1 628,5 -1 981,4   
Avskrivningar -82,8 -70,7 -73,3 -89,0 -95,9 
Verksamhetens nettokostnader -1 496,2 -1 258,1 -1 327,5 -1 608,4 -1 627,5 
         
Skatteintäkter 1 452,9 1 213,6 1 267,1 1 520,5 1 493,0 
Generella statsbidrag och utjämning 197,9 163,8 158,6 195,4 172,3 
Verksamhetens resultat 154,6 119,3 98,2 107,5 37,8 
         
Finansiella intäkter 5,2 5,0 3,4 3,4 2,5 
Finansiella kostnader -21,6 -24,2 -10,9 -16,0 -21,1 
Resultat efter finansiella poster 138,2 100,1 90,7 94,9 19,2 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 138,2 100,1 90,7 94,9 19,2 

 
 
Kommunen redovisar ett utfall per oktober om 90,7 mnkr, vilket kan jämföras med 100,1 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Intäkterna uppgår till 374,3 mnkr att jämföra med 362,9 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket innebär en ökning med 11,4 mnkr och motsvarar 3,1 %.  
 
Driftbidragen från staten uppgår till 99,2 mnkr, vilket är en ökning med 6,4 mnkr jämfört med 
föregående år. Bidragen från Skolverket uppgår till 44,1, vilket är 0,1 mnkr högre än föregå-
ende år. Största bidraget avser statsbidrag för Likvärdig skola och Lärarlönelyftet. Bidragen 
från Migrationsverket har minskat succesivt de senaste åren och uppgår per oktober till 10,2 
mnkr. Bidragen från Socialstyrelsen har emellertid ökat med 15,6 mnkr och uppgår till 16,8 
mnkr. Bidragen riktar sig främst till äldreomsorgen och IFO och avser bland annat äldre-
omsorgslyftet samt bidrag för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen. Ytterligare bidrag 
har blivit utbetalda, men kommer möta kostnaderna under november till december. Bidragen 
från Arbetsförmedlingen uppgår till 10,2 mnkr, vilket är en minskning med 3,7 mnkr jämfört 
med föregående år.  
 
Taxor och avgifter uppgår till 115,7 mnkr, vilket är en ökning med 8,6 mnkr jämfört med fö-
regående år. Avgifterna för bygglov och planer minskade under 2020, vilket sågs som en ef-
fekt av coronapandemin. Dessa har under 2021 ökat och är i stort sett uppe på samma nivå 
som 2019. Taxorna inom förskolan och ordinärt boende har också ökat jämfört med föregåen-
de år.   
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Intäkterna för hyror och arrenden uppgår till 34,9 mnkr vilket är en ökning med 0,2 mnkr jäm-
fört med föregående år.  
 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster uppgår till 91,6 mnkr, vilket är en minskning 
med 0,5 mnkr. Minskningen återfinns främst inom exploateringsverksamheten.   
 
Verksamhetens kostnader uppgår för perioden till 1 628,5 mnkr, vilket är en ökning med 78,2 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 5,0 %.  
 
Lönekostnader uppgår till 778,8 mnkr, vilket är 31,6 mnkr högre än föregående år. Månadslön 
har ökat med 29,0 mnkr och uppgår till 633,8 mnkr. Ökningen motsvarar 4,8 % och är därmed 
högre än utfallet av förra årets lönerevision. Förra året minskade personalkostnaderna till följd 
av hög frånvaro kopplat till pandemin. Sjukfrånvaron har minskat under 2021. Detta tillsam-
mans med fler månadsanställda förklarar diskrepansen mellan förra årets lönerevision och 
periodens kostnadsökning.  
 
Kostnaderna för pensioner uppgår till 65,2 mnkr, att jämföra med 60,2 mnkr vid samma peri-
od föregående år. Ändrat livslängdsantagande på pensionsskuldsberäkningen är huvudförkla-
ringen till ökningen. Lägre kostnader för förmånsbestämd ålderspension dämpar kostnadsök-
ningen.  
 
Köp av huvudverksamhet uppgår till 190,5 mnkr, vilket är 11,9 mnkr högre än föregående år. 
Köpta platser inom gymnasiet och inom LSS har ökat. Likaså har köpta tjänster inom avfalls-
verksamheten ökat samt köpta tjänster från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. De köp-
ta platserna för barn- och ungdomsvård samt de köpta platserna för vuxna med missbrukspro-
blem har emellertid minskat.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgår till 19,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än föregå-
ende år.  
 
Köpta tjänster från Soltak uppgår till 32,4 mnkr, vilket är en ökning med 1,6 mnkr jämfört 
med föregående år. Program och licenskostnader uppgår till 15,8 mnkr att jämföra med 13,4 
mnkr föregående år. Transporter och resor där skolskjutsar ingår uppgår till 21,2 mnkr, vilket 
är 0,4 mnkr lägre än föregående år. Kostnader förknippade med förstudier och detaljplaner 
kopplade till investeringsprojekt, däribland Resecentrum, påverkar resultatet med cirka 10,0 
mnkr. Kostnaderna för el har minskat med 1,2 mnkr samtidigt som kostnaderna för fjärrvärme 
ökat med 0,1 mnkr.  Kostnader för kurser ligger på en fortsatt låg nivå på grund av pandemin.  
 
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 73,3 mnkr, vilket är en ökning med 2,6 
mnkr jämfört med samma period föregående år.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under 
rubriken Kommentarer till oktoberresultat samt prognos. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisa-
tionsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i vär-
depapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommu-
nen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser 
som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas 
bort från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för oktober månad uppgår till 85,4 mnkr 
och prognosen för helåret är 88,6 mnkr. 
 

Avstämning av balanskrav, mnkr      
  2019 2020 okt-21 Prognos 2021 Budget 2021 
Årets resultat enligt resultaträkningen * 67,6 138,2 90,7 94,9 19,2 
 - 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 -5,3 -6,3 -14,7 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 52,7 126,6 85,4 88,6 4,5 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -   - - - 
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv -   - - - 
Balanskravsresultat 52,7 126,6 85,4 88,6 4,5 
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Driftbudgetavräkning 
 

  Bokslut Utfall tom Budget  Prognos Avvikelse Avvikelse 

tkr 2020 okt -21 2021 2021 i tkr i aug 
           
Politisk verksamhet -9 399 -8 237 -10 565 -10 415 150 100 
             
Kommunövergripande -43 478 -46 797 -56 236 -58 036 -1 800 5 900 
             
             
Sektor utbildning        17 000 6 000 
Sektorsövergripande  -15 835 -18 347 -24 695 -23 095 1 600 1 100 
Förskola -148 429 -122 059 -150 614 -146 814 3 800 2 100 
Grundskola -300 546 -253 448 -309 758 -304 158 5 600 3 100 
Gymnasieverksamhet -106 662 -92 086 -117 791 -112 791 5 000 2 400 
Särskolan -22 467 -20 280 -25 091 -24 491 600 -300 
Staben -57 691 -45 183 -55 966 -54 366 1 600 400 
Kompetens och utveckling -29 236 -28 300 -33 012 -33 012 0 -800 
Kultur / Fritid -77 871 -64 652 -76 509 -77 709 -1 200 -2 000 
             
Sektor socialtjänst        12 900 12 900 
Sektorsövergripande -8 052 -9 109 -9 654 -9 454 200 1 900 
IFO -111 115 -91 342 -115 533 -110 333 5 200 3 200 
Funktionshinder -135 205 -120 775 -148 163 -146 363 1 800 1 600 
Vård och omsorg -251 014 -220 444 -271 269 -265 569 5 700 6 200 
             
Sektor samhällsbyggnad        2 100 600 
Samhällsbyggnad -51 009 -42 711 -57 792 -55 692 2 100 600 
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0   0 0 
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0   0 0 
             
Sektor stödfunktioner        2 150 600 
Centrala stabsfunktioner -79 350 -67 707 -89 252 -84 802 4 450 2 100 
Fastighet (intäktsfinansierad) -1 287 -6 248 -4 537 -7 337 -2 800 -2 800 
Servicefunktionen  -86 362 -77 658 -94 134 -93 634 500 1 300 
             
             
             
Kalkylerad kapitalkostnad 100 352 87 930 112 132 106 500 -5 632 -3 503 
Avskrivningar -82 795 -73 259 -92 845 -89 000 3 845 2 845 
             
Nettokostnad -1 517 451 -1 320 712 -1 631 284 -1 600 571 30 713 25 442 
             
Skatter och finansiella poster            
Finansverksamheten 1 649 741 1 429 894 1 650 439 1 713 191 62 752 57 682 
Exploatering 5 861 845 0 1 600 1 600 1 600 
             
Resultat före jämförelsestörande 
poster 138 151 110 027 19 155 114 220 95 065 84 724 
Pensioner, ändrat livslängdsantagande -19 279   -19 279 -19 279 -19 279 
             
Årets resultat 138 151 90 748 19 155 94 941 75 786 65 445 
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Kommentarer till oktoberresultatet och prognos 2021

Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet redovisar ett överskott 
om 567 tkr per augusti. Överskottet beror i 
huvudsak på ännu ej uppkomna kostnader 
för kommunrevisionen samt lägre sam-
manträdesarvoden än vad som är budgete-
rat. Prognosen för helåret är ett överskott 
om 150 tkr. 
 
Kommunövergripande 
De kommunövergripande medlen omfattar 
bland annat centrala medel avsatta för lö-
neökningar, volymförändringar, ökade 
driftskostnader till följd av investeringar 
och medlemsavgift till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF). Progno-
sen för helår pekar på ett underskott om 1 
800 tkr. Detta kan jämföras med augusti-
prognosen som pekade på ett överskott om 
5 900 tkr. Anledningen till förändringen är 
att kostnader för förstudier och detaljplaner 
kopplade till framförallt resecentrum som 
oklassificerats från investeringsutgift till 
driftskostnad. Dessa kostnader vägs delvis 
upp av lägre investeringsvolym än budge-
terat. Vidare förväntas de budgeterade 
medlen för volymökningar, årets lönerevi-
sion samt de kommunövergripande perso-
nalrelaterade kostnaderna generera ett 
överskott.  
SBRF prognostiserade i augusti ett under-
skott för året om 9 300 tkr där 
Stenungsunds del är 3 100 tkr.  
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 16 844 tkr per oktober. Sektorn pro-
gnostiserar ett överskott om 17 000 tkr vid 
årets slut. Jämfört med den ekonomiska 
uppföljningen för tertial två som gjordes 
per augusti har överskottet ökat markant 
till följd av att alla sektorns verksamheter 

prognostiserar ett mer positivt resultat. 
Förändringen av det prognostiserade resul-
tatet beror till stor del på att personalkost-
naderna inte nått förväntad nivå inom ut-
bildningsverksamheterna i och med höst-
terminen. En viktig anledning till den rela-
tivt låga personalkostnaden är att det råder 
en påtaglig brist på lämpliga vikarier. 
Jämfört med budget finns stora avvikelser 
på intäktssidan beroende på att 
Stenungsund fått ta del av statsbidrag som 
inte fanns med i budget. Den så kallade 
”skolmiljarden” är ett sådant bidrag som 
inte var känt då budgeten lades. Sektorn 
kommer att öka satsningarna på stöd till 
elever under november och december i den 
utsträckning som är möjligt.  
 
Sektorsövergripande 
Under det sektorsövergripande ansvaret 
redovisas ett överskott om 2 232 tkr. Pro-
gnosen för 2021 pekar på ett överskott om 
1 600 tkr. Överskottet beror på att perso-
nalkostnaderna var lägre under våren samt 
att kostnaderna för skolskjuts ligger under 
budget. Under hösten har personalkostna-
derna ökat medan kostnaderna för skol-
skjuts fortsatt ligger under budgeterad ni-
vå. Inom skolskjutsen är det kostnaderna 
för bussarna som ligger lågt medan kost-
naderna för taxiresor ligger något över 
budget. 
 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 3 456 
tkr per oktober och prognosen för 2021 är 
ett överskott om 3 800 tkr. Överskottet 
beror på att verksamheten fått statsbidrag 
för mindre barngrupper i betydligt mer 
omfattande utsträckning än förväntat. Bi-
draget tilldelades elva förskolor och an-
ställning av personal gav inte utslag förrän 
i mitten på oktober. 
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Vidare beror överskottet på att det fanns 
relativt många barn i verksamheten under 
våren samt att barnantalet under hösten 
ökat snabbare än förväntat. Samtidigt råder 
brist på både behörig personal och på vika-
rier vilket inneburit att befintlig personal 
tvingats täcka upp för de som varit frånva-
rande i större utsträckning än vad som av-
setts.  
 
Grundskola 
Grundskolan redovisar ett överskott om 
4 683 tkr för perioden och prognostiserar 
ett överskott om 5 600 tkr för 2021. Kost-
naderna för köpta platser i andra kommu-
ner har minskat under året medan intäkter-
na från sålda platser ökat vilket bidrar till 
överskottet. Statsbidrag som inte fanns 
med i budgeten är också en viktig anled-
ning till överskottet. Grundskolan har inte 
tvingats bekosta någon specialskola under 
året vilket även det bidrar till överskottet. 
Arbetet med skolval och skolplaceringar 
pågår från och med höstterminen 2021 och 
ger gradvis skolenheterna bättre ekono-
miska förutsättningar då fler klasser blir 
fulla. Det arbetet påverkar framför allt låg- 
och mellanstadieskolorna medan det får 
mer begränsad effekt på högstadieskolorna 
eftersom de redan från början, i stor ut-
sträckning haft fulla klasser. Vikariebrist i 
verksamheten är också en del i överskottet. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 
6 073 tkr per oktober och prognostiserar ett 
överskott om 5 000 tkr för 2021. Antalet 
kommuninvånare som just nu befinner sig i 
gymnasieåldern är högt och verksamheten 
har för andra året i rad kraftiga volymök-
ningar vilket leder till att budgeten ökar via 
volymkompensation. Till följd av vo-
lymökningen har antalet elever på Nösnäs-
gymnasiet ökat i och med höstterminen 
samtidigt som även antalet köpta platser i 
andra kommuner har ökat. En del av ök-
ningen på Nösnäsgymnasiet sker på margi-
nalen av den befintliga verksamheten vil-
ket innebär att kostnaderna inte ökar i 
samma takt som antalet elever och det är 

den främsta förklaringen till det ekonomis-
ka överskottet i verksamheten. Även stats-
bidrag som inte fanns med i budget och 
brist på vikarier påverkar utfall och pro-
gnos positivt. Program med extremt få ele-
ver har fasats ut såsom planerats vilket ger 
gymnasiet bättre ekonomiska förutsätt-
ningar nu och framöver. 
 
Särskola 
Grund- och gymnasiesärskolan har ett 
överskott om 629 tkr och prognosen för 
2021 pekar på ett överskott om 600 tkr. 
Kostnaderna är högre under höstterminen 
än under vårterminen både inom grund- 
och gymnasiesärskolan och beror på ökade 
personalkostnader samt ökad kostnad för 
köpta platser. Antalet köpta platser har inte 
förändrats utan det rör sig om dyrare plat-
ser för elever med mer omfattande behov. 
 
Staben 
Staben redovisar ett överskott om 1 456 
tkr. Prognostiserat för helåret är ett över-
skott om 1 600 tkr. Överskottet beror till 
viss del på personalkostnader under budget 
inom barn- och elevhälsan samt modersmål 
som i sin tur beror på svårigheter att ersätta 
frånvarande personal med visstidsanställ-
ningar samt att det är svårt att hitta mo-
dersmålslärare till vissa specifika språk. 
Utöver personalkostnaderna beror över-
skottet på outnyttjade verksamhetsmedel. 
 
 
Kultur och fritid 
Kultur och fritid redovisar ett underskott 
för perioden om 893 tkr och prognosen för 
2021 pekar på ett underskott om 1 200 tkr. 
Anledningen till underskottet är låga intäk-
ter, framför allt på Stenungsund Arena men 
även på kulturhuset Fregatten till följd av 
covid-19. Under hösten har intäkterna ökat 
igen och anledningen till att prognosen 
pekar på ett större underskott än redovis-
ningen per oktober är att verksamhetens 
kostnader inte är jämnt fördelade över året 
och det innebär att underskottet i redovis-
ningen är större än det ser ut. Även ham-
nen, som överskridit sin budget bidrar till 
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underskottet. Verksamheten har tilldelats 
extra satsningar om 530 tkr och innefattar 
bland annat reparation av bryggor och in-
satser för vandringsleder. Samtliga medel 
beräknas nyttjas under året.  
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar per 
oktober ett underskott om 792 tkr medan 
prognosen för hela året är ett nollresultat. 
Jämfört med tidigare prognoser är det en 
förbättring även om kostnaden för inhyr-
ning fortfarande är högre än intäkten för 
uthyrning på de hus som används som bo-
ende för nyanlända. Den prognostiserade 
intäkten för interkommunal ersättning från 
Göteborgsregionens kommunalförbund har 
skrivits upp vilket påverkar resultat och 
prognos i positiv riktning. Vidare får verk-
samheten ett statsbidrag via Arbetsförmed-
lingen avseende feriearbetare som inte var 
förväntat. Verksamheten har tilldelats extra 
satsningar för att få fler människor i arbete. 
Arbetet pågår och samtliga medel beräknas 
nyttjas under året.  
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar per oktober en 
positiv budgetavvikelse på 12 182 tkr. På 
helår prognostiseras ett överskott om 12 
900 tkr. Överskottet förklaras i huvudsak 
av tre delar: statsbidrag riktat till äldre-
omsorgen, stängda avdelningar inom SÄ-
BO och LSS samt fortsatt arbete med ef-
fektiv användning av personalresurser. 
Statsbidragen till sektorn avser medel rik-
tade mot vård och äldreomsorgen till följd 
av covid-19 med syftet att höja kompeten-
sen hos medarbetarna genom att utbilda 
personalen på arbetstid. Under 2021 är det 
drygt 50 anställda som utbildas med stats-
bidraget Äldreomsorgslyftet. Sektorn har 
även fått statsbidrag för att säkerställa en 
god vård och omsorg för äldre. Ytterligare 
statsbidrag är riktade mot att höja kvalitén 
på demensvården och hemsjukvården. To-
talt uppgår statsbidragen till ca 20 000 tkr. 
Statsbidragen kommer generera ökade 
kostnader genom dess utnyttjande dock 
innebär rekryteringsprocessen att hela 

statsbidragen inte kommer kunna använ-
das. Det är viktigt att sektorn inte drar på 
sig personalkostnader som inte kan nyttjas 
till fullo utan fortsätta med den personalef-
fektiva process som sektorn arbetar med.  
 
Sektorsövergripande 
Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett underskott om 1 064 tkr och prognosen 
för året ett överskott på 200 tkr. Det nuva-
rande underskottet består av skyddsutrust-
ning till verksamheten kommer att täckas 
av statsbidrag. 
 
IFO 
IFO redovisar för perioden ett överskott 
om 4 935 tkr och prognosen är positiv och 
uppgår till 5 200 tkr. I prognosen finns 
oanvända medel för IOP om 1 000 tkr. 
Verksamheten har fortsatt höga kostnader 
för placeringar både inom egna och köpta 
familjehem samt inom köpta platser psyki-
atri. Dessa kostnader kompenseras av låga 
kostnader för placeringar av barn och unga 
samt placeringar av vuxna. Det finns även 
ett överskott inom enheten familjestöd för 
vakant tjänst.  
 
Funktionshinder 
Funktionshinder redovisar för perioden ett 
överskott om 2 695 tkr och prognosen är 
positiv och uppgår till 1 800 tkr. En för-
bättring har skett mot prognosen i augusti 
med 200 tkr som kan härledas till att det 
nya boendet som öppnas under hösten har 
en lägre personalkostnad än beräknat samt 
vakanta tjänster. I prognosen har verksam-
heten beaktat ett vite på 1 000 tkr för ej 
verkställda beslut som betalas ut under 
november månad. Funktionshinder har 
under hösten fått ett ökat antal köpta LSS-
platser som kommer ha ekonomisk effekt 
under kommande år. 
 
Vård och omsorg 
För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 5 616 tkr. Prognosen på helår 
är ett överskott på 5 700 tkr.  
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Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett överskott på 300 tkr och förkla-
ras av minskade kostnader för hjälpmedel.  
Prognosen för SÄBO pekar på budget i 
balans vid årets slut. Verksamheten har 
haft en stängd enhet och även flera stängda 
platser på ytterligare en enhet vilket väger 
upp underskott på flera enheter inom verk-
samheten. Den stängda avdelningen har 
öppnats under september månad. 
Verksamheten arbetar löpande med att 
verkställa handlingsplaner för att utnyttja 
personalresurserna optimalt och därmed 
minska outnyttjad tid.  
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott på 5 400 tkr och förklaras av nämnda 
statsbidrag och fortsatt effektivt arbetssätt 
inom hemtjänsten samt ett överskott inom 
personlig assistans på 1 700 tkr. 
Under 2021 har antalet brukare som bevil-
jats hemtjänst ökat med ca 18% jämfört 
med 2020. Beviljade timmar som utförts 
hos brukarna har ökat i samma takt. 
 
Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 5 440 tkr för perioden. Helårs-
prognosen för hela sektorn är ett plusresul-
tat på 2 100 tkr.  
Exploatering redovisar ett underskott på 
verksamhetsnivå om 219 tkr. Prognosen 
för helåret visar ett underskott om 300 tkr. 
Intäkter kopplade till detaljplaner har under 
året genererat ett överskott jämfört med 
budget på grund av ny plantaxa. Intäkterna 
för kart & mät är lägre än förväntat och 
kostnaderna är högre på grund av juridiska 
ombudskostnader. 
Bygg Miljö redovisar ett överskott om 1 
128 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
visar ett överskott om 900 tkr, vilket är en 
förbättring med 600 tkr sen augustiprogno-
sen.  Förbättringen kan härledas till att 
höga intäkter inom bygglov fortsatt under 
hösten och som inte visar tecken på att 

mattas av. Intäkterna på verksamheten har 
en stor variation beroende på säsong vilket 
innebär en viss osäkerhet i prognosen. 
Även intäkter för miljötillsyn har ökat i 
och med att personalstyrkan vuxit. 
Strategi Samordning redovisar ett över-
skott om 638 tkr för perioden. Ett under-
skott på personalkostnader kompenseras av 
ett överskott på övriga kostnader. Progno-
sen för helåret visar på 200 tkr i överskott. 
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott 
om 2 492 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret visar på ett överskott på 300 tkr. 
Överskottet beror på att de beläggningsar-
beten på gator som genomförts varit av 
investeringskaraktär snarare än underhåll.  
Kostnader för snöröjning, personal och 
beläggningsarbeten kommer belasta verk-
samheten under november och december.   
Färdtjänst redovisar ett överskott om 79 
tkr. Utbetalning sker via a´conto till Väst-
trafik och är baserad på ett budgeterat ut-
fall. Prognosen visar en budget i balans 
men osäkerhet råder om hur pandemin 
kommer att påverka resandet under reste-
rande del av året.  
Bostadsanpassning redovisar ett överskott 
om 1 164 tkr. Ärendena som inkommit 
under året har en lägre kostnad än budgete-
rat. Prognosen är ett överskott på 1 000 tkr. 

 
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott 
om 460 tkr. Inför året har en taxejustering 
gjorts med 12 % och intäkterna beräknas 
nu täcka verksamhetens kostnader. Pro-
gnosen för året visar på en budget i balans.   
Avfall, avgiftsfinansierad 
 
Avfall inklusive slam redovisar för perio-
den ett överskott mot budgeterat resultat på 
385 tkr. Verksamheten kommer under hös-
ten anlita en konsult för värdering av av-
sättningen för deponierna. En eventuell 
ytterligare avsättning kommer att påverka 
resultatet för 2021. Den ökade förbrän-
ningsskatten leder också till ökade kostna-
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der för verksamheten. Renova har de se-
naste åren haft lägre kostnader för sin ent-
reprenad och kommunen har erhållit en 
återbetalning i slutet av året. Detta belopp 
är det dock svårt att redan nu bilda sig en 
uppfattning om. Verksamheten prognosti-
serar ett underskott om 1 000 tkr.   
 
Försäljning av exploateringsfastigheter 
 
Under året har verksamheten sålt en mind-
re tomt inom området Kopper och räknar 
med att kunna sälja ytterligare en industri-
tomt i Stora Höga.  
Nettovinst prognostiseras till 1 600 tkr. 
Extra satsningar i budget 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för 
extra satsningar i budget som ska användas 
till asfaltering, kompentensutveckling, im-
plementering av översiktsplanen, flytt av 
belysningscentral, naturinventeringar samt 
vattenvårdade insatser. Dessa projekt 
kommer genomföras men insatsen att för-
bättra trafikljus vid en järnvägsövergång 
skjuts till 2022 på grund av en utdragen 
upphandling. 
 
Sektor stödfunktioner 
Sektor stödfunktioner redovisar per okto-
ber en positiv avvikelse om 5 246 tkr. Pro-
gnos för helår beräknas till ett överskott 
på 2 150 tkr.  
  
Centrala stabsfunktionerna 
Utfallet per oktober är positivt och uppgår 
till 6 672 tkr. De huvudsakliga anledning-
arna till avvikelsen är lägre personalkost-
nader samt lägre kostnader än budgeterat 
för Soltak, både inom tjänsteområde eko-
nomi och IT. De lägre personalkostnaderna 
beror på vakanser som ännu inte tillsatts 
samt sjukfrånvaro. Dessutom har de extra 
satsningar som kommunfullmäktige beslu-
tade om i januari verkställts först efter 
sommaren.   
 

Prognosen för helår är ett överskott om 4 
450 tkr, vilket är en förbättring med 2 350 
tkr. De största anledningarna till den för-
ändrade prognosen är lägre kostnader för 
soltaks tjänster inom IT-området. Dess-
utom har arbetet med att flytta kvarvarande 
verksamhetssystem och IT-lösningar till 
soltaks gemensamma servermiljö förse-
nats. Det beror bland annat på kapacitets-
brist hos Soltak. Prognosen påverkas även 
positivt av lägre personalkostnader. Likaså 
förväntas kostnader för kurs och konferens 
samt övriga verksamhetsrelaterade kostna-
der vara lägre än budgeterat.  
Sektorns prognos påverkas negativt av att 
kommunfullmäktige beslutat att ta bort 
avgiften för ansökan om serveringstillstånd 
samt tillsynsavgiften. Likaså påverkas sek-
torn negativt av lägre intäkter avseende 
parkeringstillstånd samt lägre beläggnings-
grad på transportpoolen.  
  
Fastighet  
Fastighet redovisar per oktober ett under-
skott om 2 211 tkr. Prognosen för helår 
beräknas till ett underskott på 2 800 tkr. 
Anledningen till avvikelsen beror främst på 
att kommunstyrelsen beslutat att avsluta 
hyresavtalet gällande hotell Reis i förtid till 
en kostnad av 4 500 tkr. Prognosen påver-
kas positivt av lägre kostnader för inhyr-
ning av verksamhetslokaler. Dessutom har 
kostnader för energi- och uppvärmning 
varit lägre än normalt. Kostnaderna 
har under våren varit särskilt låga på gym-
nasiet. Det beror på att de flesta elever stu-
derat på distans och att det annars ener-
gikrävande produktionsköket haft begrän-
sad mattillagning. Dessutom har det varit 
få besökare på Stenungsund Arena. 
 
Kommunfullmäktige har tillfört medel för 
extra underhåll av kommunens fastigheter 
under 2021. Exempel på utökat underhåll 
som genomförts är invändigt- och utvän-
digt underhåll på Hällebäcks och Tallåsens 
särskilda boenden samt på skolor och för-
skolor. 
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Service  
Utfallet för service uppgår för perioden till 
788 tkr. Prognos för helår är ett överskott 
om 500 tkr. Överskottet är främst kopplat 
till pandemin som påverkat att kostnaderna 
varit lägre bla för livsmedel samt personal 
inom kök och lokalvård. Funktionen på-
verkas dock negativt av fortsatt höga kost-
nader avseende förbrukningsmaterial både 
inom lokalvård- och måltidsverksamheten, 
dels på grund av hög efterfrågan från verk-
samheterna, dels på grund av ett mer mate-
rialintensivt städ. Utöver detta har kostna-
derna för måltidsproduktionen ökat efter 
sommaren. 
 
Finansverksamheten 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 715 868 tkr och är base-
rad på SKR:s oktoberprognos. Prognosen 
innebär en positiv budgetavvikelse om 50 
553 tkr. Skatteintäkterna har en positiv 
avvikelse om 27 517 tkr och avser såväl 
2021 som en reglering för 2020. Prognosen 
i augusti pekade på ett överskott om 
43 104 tkr.  
De generella statsbidragen prognostiseras 
generera en positiv budgetavvikelse om 
23 036 tkr. Den största avvikelsen avser 
regleringsbidrag, vilken uppgår till 21 473 
tkr.   
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot inklusive riskkostnader upp-
går för perioden till -11 835 tkr och pro-
gnosen för helåret är -12 600 tkr, vilket är 
6 100 tkr bättre än budget och är en för-
sämring 400 tkr jämfört med augustipro-
gnosen.  
 
De finansiella intäkterna pekar för helåret 
på ett överskott om 900 tkr och beror 
främst på överskottsutdelning från Kom-
muninvest.  

De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett överskott om 5 100 tkr. De 
finansiella kostnaderna kopplat till pen-
sionsskulden beräknas bli 2 600 tkr lägre 
än budgeterat. Räntor på lån beräknas bli 4 
000 lägre än budget. Investeringsvolymen 
bedöms inte uppgå till samma nivå som 
budgeterat, vilket tillsammans med en 
stark likviditet under året möjliggjort att 
ingen nyupplåningen har skett. Stora utbe-
talningar under årets sista månader indike-
rar att viss upplåning kan komma att göras 
i december.   
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett underskott om 13 
128 tkr. 
 
SKR:s styrelse har antagit RIPS-
kommitténs förslag om ändrat livslängds-
antagande eftersom livslängden för kom-
munanställda och pensionerade kommu-
nanställda är högre än nuvarande antagan-
den. Det nya antagandet innebär en 
skuldökning och samtidigt en kostnad i 
resultatet. Effekten innebär en skuldökning 
om 19 280 tkr.  
Statsbidrag för ersättning av sjuklönekost-
nader har för perioden dämpat underskottet 
med 9 357 tkr. För året beräknas ersätt-
ningen till 11 000 tkr, men är avhängt hur 
stora sjuktal kommunen har under reste-
rande månader.   
De lagstadgade arbetsgivaravgifterna har 
sänkts för ungdomar, vilket påverkar 
kommunens resultat positivt. Under finans 
blir effekten plus minus noll då överskottet 
vägs upp av lägre intäkter från verksamhe-
ten via PO-pålägget.  
   

 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/907
2021-10-05

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Ombudsinstruktioner inför fastställande av budget 2022 - 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid bolagstämma för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB rösta för att budget 2022 och handlingsprogram med strategiska mål 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Av bolagsordningen följer att bolagsstämman årligen ska fastställa budget och 
handlingsprogram med strategiska mål för verksamheten. Kommunfullmäktige ska med 
anledning av detta besluta om ombudsinstruktioner till kommunens ombud, som ska delta vid 
bolagets årsstämma i januari där budgeten för 2022 och handlingsprogram med strategiska 
mål ska behandlas.  

Stenungsunds Energi och Miljö AB har inkommit med förslag till budget för 2022 och 
handlingsprogram med strategiska mål. Budgeten visar på ett fortsatt stabilt resultat. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser ombudsinstruktioner och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
Däremot beskriver Stenungsunds Energi och Miljö AB i sin budget 2022 hur de arbetar med 
de globala målen i Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-05 
Budget Stenungsunds Energi och Miljö AB 2022 och handlingsprogram med strategiska mål 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/907
2021-10-05

Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
info@stenungsundsenergi.se  
 































 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1017
2021-11-02

 
Maria Holmberg Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Delårsrapport januari - augusti 2021, Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund (SBRF) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner SBRF:s delårsrapport och noterar revisorernas bedömning av 
rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) redovisar ett underskott för perioden om 7 
mnkr. Prognosen pekar på ett underskott om 9,3 mnkr. Inga justeringsposter finns i 
balanskravsutredningen och prognosen för balanskravsresultatet är därmed detsamma som 
årets prognos.  
 
Underskottet som förbundet redovisar kan i stort hänföras till personalkostnader, främst högre 
timkostnader, övertidskostnader samt ökad pensionsavsättning till följd av förändrat 
livslängdsantagande för anställda i den kommunala sektorn. Måluppföljningen visar att de 
finansiella målen uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen per augusti 
uppskattas till 60%. Förbundet bedömer att ekonomisk hushållning inte uppfylls utifrån 
direktionens fastställda mål. Revisorerna delar förbundets uppfattning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förbundet redovisar ett prognostiserat underskott om 9,3 mnkr. Detta får ekonomiska 
konsekvenser antingen genom att förbundet behöver återställa underskottet inom tre år eller 
att medlemskommunerna beslutar om att täcka underskottet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser SBRF:s delårsrapport och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-02 
Delårsbokslut jan-aug 2021 
Protokoll direktionen 2021-10-04 § 85 
Revisionsberättelse 2021-10 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1017
2021-11-02

Revisionsredogörelse 2021-10 
Revisionsrapport KPMG 2021-11-04 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starke Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
lars.klevensparr@rsgbg.se 
peter.m.johansson@sbrf.se 
maria.holmberg@stenungsund.se 
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Förbundsdirektören sammanfattar 
delåret
Under perioden har det hänt mycket inom 
ledningsstrukturen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF).
Sedan årsskiftet har förbundet ny ordförande och 
ledningen har under våren förändrats genom att 
tidigare förbundsdirektör och räddningschef tillika 
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har 
inneburit att ledningen inom SBRF numera även 
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under 
verksamhetsåret.

Samtliga kommuner inom förbundet har översänt 
intresseanmälningar för att ingå i RSG. Det 
tillsammans med tidigare ställningstaganden 
från berörda kommuner i förbundet samt 
fortsatta dialoger och beslut med ledningen 
för RSG kommer påverka framtida riktning för 
SBRF och berörda kommuner för att genomföra 
räddningstjänstuppdraget.

Ekonomin är fortfarande mycket ansträngd för 
förbundet och ledningen har kunnat identifiera 
några direkta åtgärder för att kunna begränsa 
eller stoppa kostnadsutvecklingen. Ledningen 
inom förbundet behöver fortsätta arbetet med att 
identifiera samt analysera tidigare upprättade beslut 
och ställningstaganden samt dess ekonomiska 
konsekvenser. Förslag på kommande justeringar 
och åtgärdsförslag kommer att presenteras för såväl 
direktion som medlemssamråd.

De senaste månadernas arbete har präglats av att  
identifiera samt förbereda för ett mer framåtriktat 
arbete för hösten, med syftet att få en strukturerad 
organisation för att säkerställa förbundets uppdrag 
som en effektiv och välorganiserad räddningstjänst. 
Det arbetet bedöms både bli tidskrävande och 
intensivt, här kommer ledningen behöva prioritera 
utifrån olika fokusområden och ställningstaganden 
som bedöms vara mer viktiga för förbundet i sin 
helhet.

Det samarbets-och samverkansavtal som finns 
mellan SBRF och Stenungsund kemiska industrier 
reviderades under 2016 och började att gälla från 
2017. Avtalstiden var tre år fram till 2020 och därefter 
förlängning på två år i taget. Avtalet sades upp för 
omförhandling under 2020 och upphör därmed att 
gälla vid årsskiftet 2021–22. 

Med anledning av dess upphörande kommer vissa 
förändringar i olika omfattningar att behöva ske som 
kan komma att beröra både SBRF och Industrin inför 
nästa år. I skrivande stund är den omfattningen inte 
klargjord. 
Framtida samverkan kommer alltid att behöva 
genomföras parterna emellan även efter årets slut, 
både när det avser övningar och annan samverkan 
som då regleras samt genomförs under Farlig 
verksamhet och Seveso lagstiftningen.

Förbundet har att hantera tidigare upprättade och 
pågående arbetsmiljöärenden vilket bland annat  
omfattar den fysiska arbetsmiljön på stationerna vid 
Kållekärr och Lilla Edet. Tidigare under sommaren 
fattade Lilla Edets kommun ett beslut som kommer 
möjliggöra för en ny brandstation i kommunen. Ett 
positivt besked då nuvarande brandstation inte är 
tillräckligt anpassad utifrån verksamhetens behov och 
därmed utgör ett arbetsmiljöproblem.
Förbundet behöver noggrant överväga placering 
av nya brandstationer utifrån dagens samt 
morgondagens olika riskbilder samt utbyggnad i 
aktuellt upptagningsområde. Ett arbete som tar 
och behöver ta tid för att säkerställa framtida 
beredskapsbehov.

Ledningen arbetar vidare med att upprätta underlag 
för lokalbehoven inom SBRF. 
Ledningen ser allvarligt på alla arbetsmiljöärenden 
och arbetet med att implementera ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är prioriterat under hösten. 

Sammanfattningsvis har perioden varit händelserik 
och till viss del turbulent för alla inom SBRF. 
SBRF står fortsatt med stora utmaningar inom 
många delar av organisationen för att skapa 
rätt förutsättningar för en välfungerande samt 
kostnadseffektiv räddningstjänstorganisation. Några 
av dem är identifierade men det fortsatta arbetet 
inom förbundet kommer pågå under resterande 
delen av året.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Biträdande Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 
övergripande och tydlig bild av verksamheten 
inom SBRF under perioden. Delårsredovisningen 
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. 

Omvärldsanalys
Vid årsskiftet 2020/21 trädde förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft med 
syftet att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får 
genom förändringarna även utökade befogenheter 
att under vissa förutsättningar prioritera och fördela 
resurser. Förändringar i lagstiftningen innefattar 
följande områden: föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen för LSO 
ska inför 2022 revideras. Handlingsprogrammet 
är förbundets övergripande styrdokument och 
beskriver förmågan som förbundet behöver för att 
verka för uppdraget samt vad förbundet behöver 
uppfylla utifrån den riskbild som finns identifierad 
i upptagningsområdet. Tillsynsplanen för LSO 
beskriver både hur förbundet planerar, prioriterar och 
genomför det förebyggande arbetet. 
Både Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen 
för LSO kommer revideras och upprättas utifrån 
de nya direktiv samt riktlinjer som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
beslutat om avseende handlingsprogrammens och 
tillsynsplanernas utförande samt innehåll.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION
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Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF omfattas av medlemskommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet. Inom förbundsområdet bor 
57 473 kommuninvånare (jämförelse år 2019: 56 902).  

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan 
på de finansiella 
rapporterna 

Pandemi covid-19 
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder fortsätter 
att upprättas för att minska smittspridning och 
att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att 
skydda personalen såväl på olycksplats som vid 
stationsarbetet. Utöver stärkt och förändrad 
skyddsutrustning samt rutiner till den operativa 
personalen har även förändringar gjorts hos den 
administrativa personalen där stora delar av 
personalen haft möjlighet att arbeta hemifrån. Alla 
fysiska externa utbildningsinsatser har varit inställda i 
syfte att minska smittspridning samt att det i ett tidigt 
skede av pandemin beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utbildningsverksamheten 
har ställt om och genomfört viss utbildning digitalt. 
Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med 
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR) 
genomförts för att uppnå samsyn i riktlinjer avseende 
rutiner för den operativa personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande 
verksamheten och ett mycket begränsat antal 
tillsynsärenden har kunnat påbörjas under första 
halvåret. Under hösten kommer tillsynsverksamheten 
åter att påbörjas utifrån upprättade riktlinjer. 
Sammantaget kan det komma att påverka det 
samlade resultatet som förväntas uppnås under 2021.

 
Samverkan
SBRF är en del av Räddsam VG, ett samverkansforum  
för räddningstjänstorganisationer inom Västra 
Götaland. Varje år genomförs två ledningskonferenser 
där samverkansfrågor och viktiga utvecklingsfrågor 
diskuteras. Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt 
viktigt och har betydelse i dialogen med statliga 
myndigheter och organisationer, inte minst när det 
avser remisser. Ett viktigt samarbete som ger tyngd i 
samtal med statliga myndigheter och organisationer. 

Ingångna avtal 
Förbundet har utökat sitt avtal med MSB till att 
även omfatta beredskap för att kunna fackla 
energigaser. Avtalet med nuvarande städföretag 
avseende utförandet av lokalvård för samtliga 
fastigheter är omförhandlat under året. Sotning och 
brandskyddskontroll har upphandlats under första 
halvåret, och de nya avtalen gäller sedan 1 september.

Större investeringar
Förbundets fordonspark har uppdaterats enligt 
tidigare upprättad investeringsplan genom inköp av 
en vattentankbil, en släckbil och en insatsledarbil.
Förbundet har vidare investerat i utrustning för att 
anpassa sin förmåga att genomföra digitala möten 
och videokonferenser.
För att säkerställa den operativa förmågan 
har investeringar gjorts genom inköp av nya 
räddningssågar för att öka förmågan till håltagning på 
tak samt tre nya värmekameror för att öka förmågan 
till livräddning och brandsläckning.

Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker varje månad där 
uppföljningen i april och augusti resulterar 
i en tertialrapport till och med april samt 
en delårsrapport för januari – augusti. Året 
summeras i en årsredovisning. Delårsrapporten 
och årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse till 
respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. Vidare 
skickas revisionsberättelsen samt årsredovisningen till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för 
godkännande och för årsredovisningen även bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av 
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet som sedan respektive 
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna 
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för 
statens tillsyn av verksamheten. 
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Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. 

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål och inriktning 
för arbetet utifrån beslutat handlingsprogram. 
Inriktningen kan komma att förändras beroende på 
politiska beslut och verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.

Stort larm - 
Drunkningsolycka 
Den 30 augusti kl 14.10 inkommer ett larm om 
drunkningstillbud till stationen i Lilla Edet, avseende en 
drunkningsolycka i älven norr om kraftstationen. 
Larmsamtalet kommer från en pojke som under sin 
promenad hem från skolan ser hur en person kämpar 
för sitt liv i älven. 

För att minska flödet och strömmen i älven beslutas 
det i ett tidigt skede att stänga ner kraftstationen. 
Systemledningen via Ledningscentralen i 
Räddningstjänsten storgöteborg (RSG) larmar utöver 
styrkorna i Lilla Edet även dykenhet från Göteborg. 

Från Lilla Edet åker en styrka till adressen med släckbil 
där man förbereder sig för ytlivräddning, samtidigt som 
den andra styrkan med båt åker mot iläggningsplatsen 
för sjösättning. 
Ytlivräddaren når den nödställde och kan snabbt ta sig 
tillbaka till land. 
Ambulansens Single Responder var första 
ambulansenhet på plats och kunde snabbt vara styrkan 
behjälplig. Dykarna från RSG kunde vända då de inte 
hunnit fram innan insatsen var klar. Den nödställde var 
kraftigt nedkyld men vid liv, trots att personen hade fått 
mycket vatten i sig.

Pojkens kvicka agerande, väl genomförd insats 
av personalen samt god samverkan genom 
systemledningen bidrog till att liv kunde räddas. 
Pojken som ringde och larmade kommer att kontaktas 
för utmärkelsen Rådig insats för sitt civilkurage där han 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet på en 
medmänniska. 
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare som tillsammans arbetar för med-
borgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare arbetar 
för att nå visionen om ett tryggt och säkert samhälle 
för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område. Visio-
nen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” införlivas 
genom förbundets inriktningsmål, i syfte att skapa en 
bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2021 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fem inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. 

Inriktningsmål
Målen som i SBRF definieras som inriktningsmål 
beskriver syfte och inriktning och är ett uttryck för den 
politiska viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten 
och stäms av både i hel- och delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 % där 100 % betyder 
att målet är helt uppfyllt. För att få en indikation 
på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas ett 
medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av 
måluppfyllnad utförs är dels chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög ut-
sträckning påverkad med anledning av den pågående 
Covid-19 pandemin. Striktare rekommendationer från 
samhället och förbundets framtagna riktlinjer med an-
ledning av Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
per augusti uppskattas till 60%. Med anledning 
av nedanstående resultat samt tillsammans med 
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs vilka 
åtgärder som kommer att vidtas.
Prognos av måluppföljningen för helåret pekar 
på att de finansiella målen uppfylls till 100%, de 
förebyggande  målen uppfylls till 96% samt att de 
operativa målen uppfylls till 80%. 
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Prognos Kommentar

1 100% 100%
Utfallet för perioden är att 
egenfinansiering uppgår till 9%, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 - 100% Under perioden har inga reinvesteringar 
skett, utan enbart nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Prognos Kommentar

1E 100% 100% Samtlig personal har genomgått 
utbildning.

1F 50% 95% Genomförs regelbundet. Dock har alla 
upptäckter inte rapporterats vidare.

1G 50% 95% Genomförs efter avslutad insats, dock sker 
inte uppföljning vid samtliga insatser. 

Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i 
trafiken ska minska

Utfall Prognos Kommentar

3E   100% 100% Genomförd.
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Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtom-
kring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.

Risknivån för invånare och 
besökare skall ej öka och 
om möjligt minska med 
avseende på olyckor med 
farliga ämnen och ras/
skred

Utfall Prognos Kommentar

5A 40% 80-100%
Sker vid tillsyn, samverkan med 
länsstyrelsen, mm. Har pga Covid-19 inte 
kunnat utföras i samma omfattning som 
tidigare. 

5B 50% 100% Skett främst vid översiktsplans arbete 
samt detaljplaner.

5C 50% 100%
Räddningstjänsten ingår i kommunens 
plansamverkansgrupp, samt är 
remissinstans vid framtagandet av 
samtliga detaljplaner.

5D 50% 100% Information på hemsida, samt minst vart 
tredje år via utskick.

5E - 100% Genomförande planeras till hösten.

5F 10% 80%
Kommer delvis att genomföras under 
hösten. Eventuellt fortsatt arbete under 
våren 2022. 

5G 80% 100%

Övningsverksamhet med olika styrkor har 
med anledning av Covid-19 inte kunnat 
genomföras till fullo under perioden. 
Genom minskad smittspridning i samhället 
och vidtagna säkerhetsåtgärder har 
övningsverksamheten kunnat återupptas. 
Målet förväntas uppnås. 
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Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. 

Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till större och mer 
omfattande brand

Utfall Prognos Kommentar

6E 50% 75% Delvis utveckling av teknik och metod, 
målet förväntas inte uppnås helt. 

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska 
påbörjas och genomföras 
inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt

Utfall Prognos Kommentar

7-B 80% 80%
Viss anpassning är genomförd, till följd av 
begränsning i och med Covid-19 förväntas 
målet inte uppnås helt.

7-C 30% 50%
På grund av instruktörsbrist har utbildning 
ej kunnat påbörjas. Målet förväntas inte 
uppnås helt. 
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Utfallet för perioden är negativt och uppgår till 
-7 055 tkr, vilket kan jämföras med utfallet för samma 
period föregående år som var negativt 5 849 tkr. 
Prognosen för helår är, efter återställande av 2020 
års underskott 10 488 tkr, positivt med 1 188 tkr. 
2020 års underskott med 10 488 tkr förväntas täckas 
efter beslut i respektive medlemskommun. Inför 2021 
beslutade medlemskommunernas fullmäktige om 
en utökad budget till förbundet om 7 100 tkr. Detta 
utrymme gav förbundet möjlighet att stärka upp den 
operativa förmågan som förbundets riskbild kräver.
Det negativa resultatet för perioden uppstår till följd 
av en rad faktorer. För att bibehålla den operativa 
förmågan har förbundet haft högre kostnader 
för inköp av personal både vad gäller heltid- och 
beredskapspersonal. Den högre kostnaden handlar 
främst om att vakanser på beredskapstjänsterna 
ersatts med heltidspersonal, istället för personal 
i beredskap, vilket har speglat sig i högre tim- 
och övertidskostnader än budgeterat. Förutom 
personalkostnaderna i den operativa organisationen 
är de största kostnadsdrivande posterna för 
perioden ökad kostnad för HR resurs i samband 
med en resursförstärkning, ökade kostnader för 
företagshälsovård samt personalkostnader för 
rehabilitering. Periodens utfall för kapitalkostnader är 
bättre än vad som budgeterats då flera investeringar 
inte genomförts i den takt som planerats. Detta i 
avvaktan på beslut om förbundets framtid. Övriga 
kostnader och då speciellt kostnader för reparationer 
av förbundets fordon har ökat. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrade 
livslängdsantaganden på kommunanställda 
och pensionerade kommunanställda har både 
pensionsavsättningen och kostnaden för perioden 
ökat. 

Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn 
är lägre jämfört med budget främst beroende på 
pandemin. Statsbidrag med anledning av Covid 19 
har minskat jämfört med föregående år till följd av 
ändrade ersättningsvillkor.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas 
inom tre år. Förbundet har gjort en anmodan till 
medlemskommunerna att täcka underskottet för 2020 
med 10 488 tkr. Efter att samtliga medlemskommuner 
fattat beslut i respektive fullmäktige kommer 
fakturering att ske. Förväntad prognos på helår 
2021 är positiv med 1 188 tkr. Direktionen för SBRF 
kommer att hemställa hos medlemskommunerna 
om reglering av underskott när resultatet för 2021 
är känt. Underskottet för 2021 kommer att hanteras 
som en fordran på medlemskommunerna i bokslutet 
vilket är en förutsättning för kommande dialog vid ett 
eventuellt medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020 2021-
aug

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
 - Samtliga realisationsvinster - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 832 -2 413 -3 750 - 7 055
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Balanskravsresultat -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med 
-7 055 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag) 
uppgår till 10 771 tkr. Under perioden har 
statsbidrag med anledning av Covid 19 minskat till 
följd av ändrade ersättningsvillkor. Under rådande 
omständigheter med pandemin är förbundets intäkter 
avseende externa utbildningar och tillsynsverksamhet 
på samma låga nivå jämfört med föregående år, 
medan intäkter för obefogade automatiska brandlarm 
har ökat jämfört med föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår 
till 54 980 tkr, att jämföra med 48 089 tkr 2020.  
Personalkostnaderna är den enskilt största 
kostnadsposten och utgör 70% av förbundets totala 
kostnader. Personalkostnaderna har ökat både 
vad gäller kostnader i samband med rehabilitering 
samt kostnader för tim- och övertidsersättning.  
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning samt inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och beredskapspersonal varit nödvändig, vilket 
inneburit att bemanningen inte kunnat anpassas till 
budget. 

Pensionsavsättningen innefattar avsättning 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension. För 2021 är 
avsättningen uppräknad enligt beslut i SKR styrelse, 
med ett ökat livslängdsantaganden där anställda inom 
den kommunala sektorn lever längre än genomsnittet 
och då främst män. För förbundets del innebär detta 
en extra avsättning för perioden med 1 200 tkr. 
Pensionsavsättningen är baserad på uppgifter från 
KPA pension per 2021-08-31.  

Övriga kostnader för perioden har ökat jämfört med 
budget. De största kostnadsposterna är merkostnader 
för företagshälsovård, reparation av främst 
höjdfordon samt högre kostnader för HR resurs. Årets 
utfall för kapitalkostnader är lägre än budgeterat. 
Några större investeringar har senarelagts jämfört 
med vad som budgeterats.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår för perioden 
till 50 tkr, där räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 41 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Periodens avskrivningskostnader är bättre än 
budget med 1 115 tkr. Förbundets fordonspark har 
uppdaterats enligt tidigare upprättad investeringsplan 
genom inköp av en vattentankbil, en släckbil och 
en insatsledarbil. Förbundet har vidare investerat i 
utrustning för att anpassa sin förmåga att genomföra 
digitala möten och videokonferenser. För att 
säkerställa den operativa förmågan har investeringar 
gjorts genom inköp av nya räddningssågar för att 
öka förmågan till håltagning på tak samt tre nya 
värmekameror för att öka förmågan till livräddning 
och brandsläckning. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 11 221 tkr. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår 
till 2 715 tkr. Reverslån på 3 390 tkr finns 
upptagna med medlemskommunerna avseende 
övertagande av befintliga anläggningstillgångar. 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras 
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en 
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med samma period föregående år och uppgår till 
-46,5 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har av direktionen tilldelats 
ett uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som 
har i uppdrag att identifiera och ta fram riktlinjer 
för hur organisationen skall rekrytera och behålla 
RiB-personal på ett effektivt och hållbart sätt för 
framtiden.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2021-07-31 till 48 personer. 

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt 
under våren en medarbetarenkät för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)  
för personalen med hjälp av företagshälsovården. 
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-
enkäten kommer utföras internt inom förbundet 
och presenteras under hösten för alla medarbetare 
samt hur det efterföljande arbetet ska ske med att 
säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom samtliga 
delar av förbundet med återkommande uppföljning 
och utvärdering. Det arbetet kommer fortlöpa under 
hösten. 
Vidare har arbetet med att hantera sedan tidigare 
uppkomna arbetsmiljöärende gällande stationen i 
Kållekärr och i Lilla Edet fortlöpt och kommer även det 
att fortsätta under hösten i samverkan med berörda.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 juli 2021 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 66 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 62 och antalet 
visstidsanställda var fyra. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på RiB-
avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 92 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 55 91
Kvinnor 7 1
Totalt 62 92

Sysselsättningsgrad
Av de 62 tillsvidareanställda har 61 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2021 var 
3,93 % vilket är en minskning med 3,17 % jämfört 
med 2020. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken är 
framtagen den 31 juli och gäller månadsavlönade (AB) 
alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-juli 
2020

jan-juli 
2021

< 29 år 0 % 1,01 %
30-49 år  9,7 % 4,08 %
> 50 år 5,2 % 5,99 %
Totalt 7,1 % 3,93 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2021 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i 
beredskap (RiB) 2,87 %. 

Fördelning av anställningar i förbundet
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Resultaträkning, tkr
Bokslut Utfall tom Utfall tom Budget Prognos 

avvikelse
2020 2020-08 2021-08 2021 2021

Verksamhetens intäkter 15 917 9 875 10 750 14 733 80

Verksamhetens kostnader -71 875 -46 264 -53 610 -66 750 -11 101

Avskrivningar -2 612 -1 750 -1 320 -3 654 1 700

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -38 139 -44 180 -55 671 -9 321

Kommunbidrag 47 443 31 629 37 154 55 729 0

Kommunbidrag återställande underskott 2017-
2019

6 739 - - - -

Kommunbidrag återställande underskott 2020 - - - - 10 488

Statsbidrag Covid-19 735 735 21 0 21

Verksamhetens resultat -3 653 -5 775 -7 005 58 1 188

Finansiella intäkter 4 - - - -

Finansiella kostnader -101 -74 -50 -58 0

Resultat efter finansiella poster -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Bokslut Utfall Utfall
2020 2020-08 2021-08

Maskiner och inventarier 8 206 8 831  14 126 

Anläggningstillgångar 8 206 8 831  14 126 
Kortfristiga fordringar 2 651 19 791  23 564 

Plusgiro Nordea 1 275 - -

Omsättningstillgångar 3 926 19 791  23 564 
TILLGÅNGAR 12 132 28 622  37 690 
Ingående eget kapital -6 738 -6 738 -10 488 

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 

Eget kapital -10 488 -12 587 -17 543 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 003 5 851  9 030 

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 699 1 420  2 191 

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 7 271  11 221 

Checkräkningskredit 0 5 429  11 326 

Långfristiga skulder 4 380 5 137  3 390 

Kortfristiga skulder 9 538 23 372  29 296 

Skulder 13 918 33 938  44 012 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 28 622  37 690 

Soliditet -86,4% -44,0% -46,5%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr

Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport augusti 2021 som den senaste 
årsredovisningen 2020.
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Kommentarer till 
augustiresultatet och 
prognos 2021
Resultatet för perioden är negativt och uppgår 
till -7 055 tkr. Prognosen för helår är positivt och 
uppgår till 1 188 tkr. Under hösten 2021 kommer 
2020 års underskott om 10 488 tkr att regleras av 
medlemskommunerna. Övriga avvikelser presenteras 
mer i den ekonomiska analysen, samt nedan i varje 
verksamhet. 

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 127 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. Prognos för helår beräknas till  
50 tkr.

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande som innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, redovisar 
för perioden ett underskott om 1 782 tkr. Under 
perioden har flera personer inom förbundsledningen 
lämnat sina befattningar. Dessa tjänster har 
tillsatts. Personalkostnaderna per augusti är högre 
än vad som budgeterats. Övriga poster som varit 
kostnadsdrivande under perioden är kostnader för 
företagshälsovård, ökat behov av HR resurs samt 
fastighetsrelaterade kostnader. Prognostiserat 
underskott är 2 570 tkr.

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 5 153 tkr per augusti. Prognos för helåret beräknas 
till ett underskott på 6 800 tkr. Underskottet för 
den operativa verksamheten förklaras främst med 
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den 
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av 
att köpa in personal för att besätta vakanser främst 
i RIB organisationen. Orsaken är personalbrist och 
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa 
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med 
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen inte 
kunnat anpassats till budget. 

Bra samt effektiv personalplanering är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning, 
då förbundet historiskt inte genomfört samt 
implementerat ett personalplaneringssystem som är 
förbundsövergripande blir utfallet efter sommaren 
höga personalkostnader. 

Kostnaderna för rehabilitering har ökat. Vad gäller 
övriga kostnader har kostnader avseende reparation 
av förbundets fordon, främst höjdfordon ökat 
jämfört med budget. Även kostnader för klädinköp 
till nyanställda avviker från budget. Intäkterna för 
perioden har ökat, främst vad gäller automatiska 
brandlarm.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör Covid 19.

Tkr

Bokslut 2020 Utfall tom  
2021-08

Budget tom   
2021-08

Avvikelse Prognos  
avvikelse

2021
Förtroendevalda -395 -299 -426 127 50
Förbundsövergripande -13 880 -10 135 -8 353 -1 782 -2 570
Operativ avdelning -34 822 -29 056 -23 903 -5 153 -6 800
Förebyggande avdelning -3 495 -2 217 -2 036 -181 -200
Avskrivningar -2 612 -1 320 -2 435 1 115 1 700
Nettokostnad -55 204 -43 027 -37 153 -5 874 -7 820
Finansverksamhet 43 980 35 952 37 153 -1 201 -1 500
Statsbidrag Covid-19 735 20 - 20 20
Medlemsintäkt 2017-2019 års 
underskott

6 739 - - 0 -

Medlemsintäkt 2020 års 
underskott

- - - - 10 488

Årets resultat -3 750 -7 055 0 -7 055 1 188

DRIFTSREDOVISNING
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett 
underskott på 181 tkr. Underskottet förklaras nästan 
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat 
främst beroende på inställda externutbildningar. 
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök 
kunnat genomföras. Prognos för året är ett 
underskott om 200 tkr.

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positiv med 1 115 tkr. Prognos för helåret är plus 
1 700 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största 
delen på att flera av planerade investeringar skjutits 
framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat 
livslängdsantagande på kommunanställda främst 
män och pensionerade kommunanställda har både 
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner 
ökat med 1 200 tkr. Prognostiserad pensionskostnad 
för helår är ett underskott på 1 500 tkr.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat 
intäkterna med totalt 20 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts per augusti 2021. 

Under perioden har förbundet investerat i ny 
tankbil/lastväxlare, värmekamera, slang och 
konferensutrustning. Pågående investeringar 
är släckbil, personbil samt utrustning till 
övningsanläggning. Flera större investeringar är 
framflyttade i tiden i avvaktan på förbundets framtida 
organisation.

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2021

Utfall tom 
2021-08

Avvikelse Kommentar

Tankbil/lastväxlare 2 400 2 344 -56 Avslutad
Slang 160 144 -16 Avslutad

Räddningssågar 47 47 0 Avslutad
Utrustning reservbil 188 188 0 Avslutad
Värmekamera 207 207 0 Avslutad
Portabel AC utrustning 28 28 0 Avslutad
Konferensutrustning 100 100 0 Avslutad

Släckbil 4 300 4 370 70 Pågående

Personbil pickup 280 0 - Pågående

Utrustning till övningsanläggning 600 0 - Pågående

Summa 8 310 7 428 -2
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-11-02

  
 
 
 
 
§ 109 Dnr: KS 2021/266 
 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förfarandet med flaggning har ett stort symbolvärde och används bland annat för att 
manifestera delaktighet (vid till exempelvis högtidsdagar) och uppmärksamma händelser av 
större dignitet. Flaggningen är en fråga som engagerar många i vår kommun. Det är av stor 
vikt att ha riktlinjer som säkerställer att flaggningen sker i enlighet med gällande lagar och 
förordningar, på ett enhetligt sätt i hela kommunen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att de inofficiella flaggdagarna ska tas bort från 
riktlinjerna tills det diskuterats politiskt vilka dagar som kommunen särskilt uppmärksammar. 
 
Emma Ramhult (V) föreslår att allmänna utskottet ska besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Olof Lundberg (S) och Emma Ramhult (V) föreslår avslag på Christian León Lundbergs (ST) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Ordföranden finner att allmänna utskottet har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att West Pride-veckan tas bort som inofficiella 
flaggdagar ur förvaltningens förslag till beslut.  

Emma Ramhult och Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet avslår Christian León 
Lundbergs (ST) förslag.  
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-11-02

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Christian León Lundbergs 
(ST) förslag och finner att förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
Erika.lundberg@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2021/266
2021-03-16

 
Erika Lundberg Till kommunfullmäktige 
Verksamhetsutvecklare 
 
 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förfarandet med flaggning har ett stort symbolvärde och används bland annat för att 
manifestera delaktighet (vid till exempelvis högtidsdagar) och uppmärksamma händelser av 
större dignitet. Flaggningen är en fråga som engagerar många i vår kommun. Det är av stor 
vikt att ha riktlinjer som säkerställer att flaggningen sker i enlighet med gällande lagar och 
förordningar, på ett enhetligt sätt i hela kommunen. Förvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag på riktlinjer.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Riktlinjerna medför tillkommande kostnader för kommunen i form av flaggning på fler 
flaggstänger under dagar och tider när personalen inte arbetar. Kostnaderna uppgår till ca 50 
tkr per år.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att ärendet inte medför några konsekvenser för barn.  
 
Juridiska bedömningar 
Riktlinjerna utgår från: 

• Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269, 
• Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, 
• Rekommendationer från Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt 
• Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Erika.lundberg@stenungsund.se 
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1. Inledning 
1.1 Omfattning 
Riktlinjerna gäller för Stenungsunds kommun och kommunala bolag avseende officiella 
flaggstänger och övriga flaggstänger i kommunens och kommunala bolags ägo.  
 
Vid mycket hård vind behöver flaggning enligt denna riktlinje inte ske. 

1.1.1 Officiella flaggstänger i Stenungsund 
Kommunens officiella flaggstänger finns vid Kommunhuset, Kulturhuset Fregatten samt 
Stenungsund Arenan. 

1.1.2 Övriga flaggstänger i Stenungsund 
Övriga flaggstänger i Stenungsunds kommun finns vid kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden med flera.  

2. Syfte 
Syftet är att säkerställa att kommunal flaggning utförs på ett enhetligt sätt i kommunen, i 
enlighet med lagar och förordningar.  

3. Förhållningssätt 
3.1 Lagar, förordningar och rekommendationer 
Riktlinjer för flaggning i Stenungsunds kommun utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 
1982:269, Förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar, rekommendationer från 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  

3.2 Flaggningstider svenska flaggan 
I Stenungsund flaggas enligt följande:  

• Från 1 mars till och med 31 oktober hissas flaggan ca klockan 08.00. 
• Från 1 november till och med 28(29) februari hissas flaggan ca klockan 09.00. 
• Samtliga årets dagar halas flaggan ned vid solnedgången, dock senast klockan 21.00. 
• Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solnedgång. 



 

 
 

3.3 Utseende och hantering 

3.3.1 Flagga 
Svenska flaggor i Stenungsunds kommun ska vara utformade i enlighet med de lagar och 
förordningar gällande flaggans utseende (storleksförhållanden, färg) som anges i Lagen om 
Sveriges flagga, SFS 1982:269 och Riksarkivets riktlinjer för flaggning.  
 
Som nationssymbol ska flaggan behandlas med respekt. Den skall hissas ordentligt i topp mot 
flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt. Endast en flagga får hissas på varje stång. 
Flaggan skall vara hel och ren och med färgerna i behåll. Även när flaggan är uttjänt bör den 
behandlas med respekt, en gammal flagga ska inte ligga och skräpa eller användas till annat 
och den får inte heller slängas i soporna.  

3.3.2 Vimpel 
I Stenungsunds kommun flaggas inte med vimplar. När det inte flaggas med svenska flaggan 
flaggas med kommunflaggan alternativt står flaggstången tom.   

3.3.3 Flaggstång 
För flaggstången i sig finns inga officiella bestämmelser. Stångens färg är vanligtvis vit och 
knoppen förgylld.  

4. Flaggdagar 
Nedan anges flaggdagar i Stenungsunds kommun. Flaggningen avser kommunens officiella 
flaggstänger. Under punkt 4.3 anges flaggning vid övriga kommunala anläggningar såsom 
skolor, äldreboenden med flera.  

4.1 Allmänna flaggdagar 
Svenska flaggan hissas på samtliga flaggstänger på av riksdagen fastställda allmänna 
flaggdagar:  

• 1 januari – nyårsdagen 
• 28 januari – konungens namnsdag 
• 12 mars – kronprinsessans namnsdag 
• Påskdagen 
• 30 april – konungens födelsedag 



 

 
 

• 1 maj 
• Pingstdagen 
• 29 maj – Veterandagen 
• 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. 
• Midsommardagen 
• 14 juli – kronprinsessans födelsedag 
• 8 augusti – drottningens namnsdag 
• Dag för val till riksdagen 
• 24 oktober – FN-dagen 
• 6 november – Gustav Adolfsdagen 
• 10 december – Nobeldagen 
• 23 december – drottningens födelsedag 
• 25 december – Juldagen 

4.2 Flaggdagar utöver allmänna flaggdagar 
Utöver de allmänna flaggdagarna har kommunen möjlighet att flagga för specifika dagar eller 
händelser. Nedan anges Stenungsund kommuns övriga flaggdagar. Vid flaggning med jämnt 
antal flaggstänger hissas svenska flaggan på flaggstången närmast till höger från mitten, 
stående med ryggen mot byggnaden. Om antalet flaggstänger är udda hissas svenska flaggan 
på hedersplatsen (den mittersta stången). 
 

4.2.1 Inofficiella flaggdagar 
• 8 mars, Internationella kvinnodagen 

Flaggas med svenska flaggan och kommunflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
svenska flaggan. 
 

• 9 maj, EU-dagen 
Flaggas med svenska flaggan och EU-flaggan. Där en flaggstång finns flaggas EU-
flaggan. 
 

• HBTQ-dagen 
Flaggas med svenska flaggan och regnbågsflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
regnbågsflaggan. 
 

• West Pride-veckan 



 

 
 

Flaggas med svenska flaggan och regnbågsflaggan. Där en flaggstång finns flaggas 
regnbågsflaggan. 

4.2.2 Internationellt besök 
Flaggning vid internationella besök sker på den aktuella arbetsplatsen. Stenungsunds kommun 
flaggar inte med andra länders nationsflaggor, flaggning sker med svenska flaggan.  

4.2.3 Dödsfall/begravning 
Om förtroendevald, anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn avlider flaggas på halv stång. 
Flaggningen ska ske på den aktuella arbetsplatsen på dödsdagen eller dagen efter samt vid 
begravning.  
 
Om dödsfall eller begravning infaller på allmän flaggdag har flaggning på halv stång 
företräde.  
 
Vid flaggning i samband med kunglig persons jordfästning flaggas på halv stång hela dagen. 
Vid statsbegravning utfärdas särskilda bestämmelser för flaggning.  
 
Vid landssorg kan flaggas på halv stång på flera flaggstänger om sådana finns, annars gäller 
flaggning på huvudflaggstången, övriga flaggstänger står tomma.  

4.2.4 Val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige 
Vid val hissas svenska flaggan och kommunflaggan. Där en flaggstång finns flaggas svenska 
flaggan.  

4.2.5 Val till Europaparlamentet 
Vid val hissas svenska flaggan och EU-flaggan. Där en flaggstång finns flaggas EU-flaggan. 

4.2.6 Flaggning utöver nämnda flaggdagar 
När ingen särskild flaggning råder flaggas kommunflaggan på kommunens samtliga officiella 
flaggstänger. På övriga kommunala anläggningar flaggas med kommunflaggan, alternativt 
står stången tom.  

4.3 Flaggning vid övriga kommunala anläggningar såsom skolor, 
äldreboenden med flera 
Flaggning på kommunens övriga flaggstänger sker enligt följande: 



 

 
 

• Vid dödsfall på den egna arbetsplatsen (anställd, vårdtagare, elev eller förskolebarn). 
• Vid internationella besök. 
• Vid skolavslutning (avser kommunala skolor).  
• Vid speciella tillfällen som beslutas av respektive chef. 
• Allmänna flaggdagarna, förutsatt att de infaller på ordinarie arbetsdag. Flaggning sker 

endast under ordinarie arbetstider, vilket innebär att tider för hissning och halning kan 
skilja sig från de officiella flaggstängerna. Anläggningar som alltid har bemanning 
flaggar även helger och röda dagar. 

• Chef över respektive kommunal anläggning beslutar om enheten ska flagga på övriga 
flaggdagar utöver allmänna flaggdagar. Flaggningen ska dock vara konsekvent och 
sker endast förutsatt att de infaller på ordinarie arbetsdag. Flaggning sker endast under 
ordinarie arbetstider, vilket innebär att tider för hissning och halning kan skilja sig från 
de officiella flaggstängerna. Anläggningar som alltid har bemanning flaggar även 
helger och röda dagar. 

 
Undantaget från detta är flaggstången i gästhamnen på baksidan av kommunhuset som endast 
flaggas med gästhamnsflaggan under säsong, vanligtvis under perioden 1 april till och med 31 
oktober. Övrig tid står flaggstången tom. Även flaggning vid större projekt som kommunen 
utför är undantaget från detta. Flaggning sker endast med kommunflaggan.  
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/931
2021-10-19

 
Maja-Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer årsplaneringen för kommunstyrelsen 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige det ledande politiska organet för styrning, 
ledning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har ett brett 
ansvarsområde och många uppgifter att årligen fullfölja.  
För att kommunstyrelsen ska kunna arbeta systematiskt med frågeställningar fördelat under 
året har en årsplanering arbetats fram, för att tydliggöra när viss information ska lämnas och 
när olika ärenden ska behandlas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens uppdrag framgår i uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen 
och i kommunstyrelsens reglemente. Där framkommer bland annat att kommunstyrelsen ska 
ansvara för all verksamhet, leda och samordna förvaltningen av kommunens samtliga 
angelägenheter samt besluta i frågor som rör förvaltningen.  
 
Förvaltningen har tagit fram en årsplanering som ska ses som en hjälp för att tydliggöra vilka 
frågeställningar som uppkommer när under året, så att de kan behandlas systematiskt av både 
förvaltningen och kommunstyrelsen. I årsplaneringen finns både kommunövergripande 
information och ärenden inplanerade.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet i sig har ingen direkt påverkan på barn, då det avser årsplanering för 
kommunstyrelsen. Däremot kan den information som förvaltningen under året lämnar ibland 
särskilt beröra barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2022 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/931
2021-10-19

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Administrativa funktionen 



 
 

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år 

Årsplanering Dnr KS 2021/931
2021-10-19

 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2022 
 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektor stödfunktioner            

Budget inklusive lokalresursplan 
och ekonomiska styrprinciper          X             
Budgetuppföljningar KS       X X     X   X   
Bokslut och årsredovisning     X                 
Intern kontroll, beslut för 
kommande år                X*   X   
Intern kontroll, uppföljning   X               X   
Sammanträdestider för helåret i 
samtliga politiska organ             X         
Löpande granskning av 
redovisning och intern kontroll - 
anmälan av föregående år     X                 
Bokslut och årsredovisning samt 
ombudsinstruktioner 
Stenungsunds energi och miljö 
AB, och Stenungsundshem samt 
stiftelsen i mars (extra KS)     X                 
Ombudsinstruktioner budget 
Stenungsunds energi och miljö 
AB                   X   
Bokslut och årsredovisning 
Samordningsförbundet       X               
Bokslut och årsredovisning 
SOLTAK       X               
Budget samordningsförbundet   X                   
Budget - samrådsunderlag - 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund samt GR 
revisionens budget     X                 
Fastställande av 
investeringsbudget - SEMAB                   X   
Uppföljning 
Samordningsförbundet                   X   
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 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektor stödfunktioner            

Prövning av bolagens 
verksamhet     X                 
Förnyande av fullmakter för 
stämmoombud    X                 
Oavslutade motioner, 
revisionsuppdrag etc.     X         X       
Uppföljning av 
revisionsrapporter          X  
Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet   X         

Sektor utbildning 
           

Interkommunala ersättningar 
                X     

SIMBA val vart fjärde år X                     
Läsårstider               X       
Kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA)             X         
Redovisning av ej verkställda 
KF/KS beslut          X  
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO, 
Barn- och elevhälsan     X                 

Sektor samhällsbyggnad            

Verksamhetsplan energi- och 
klimatrådgivningen                    X  
Prioritering detaljplaner  X          
Information om 
markförfrågningar  X   X   X  X  

Sektor socialtjänst            

Rapport om ej verkställda 
biståndsbeslut   X     X     X   X   
Ersättningsnivåer hemsjukvård 
och hemtjänst i annan kommun       X               
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO, 
Barn- och elevhälsan     X                 

Lex Maria och Lex Sarah X    X   X    

 



 
 

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år 

 Årsplanering Dnr KS 2020/947 
2020-12-04 

 
 
Årsplanering för kommunstyrelsen 2021 
 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektor stödfunktioner            

Budget inklusive lokalresursplan 
och ekonomiska styrprinciper          X             
Budgetuppföljningar KS       X X     X   X   
Bokslut och årsredovisning     X                 
Budgetförutsättningar med 
tidplan                 X     
Intern kontroll, beslut för 
kommande år                X*   X   
Intern kontroll, uppföljning   X               X   
Sammanträdestider för helåret i 
samtliga politiska organ             X         
Löpande granskning av 
redovisning och intern kontroll - 
anmälan av föregående år     X                 
Bokslut och årsredovisning samt 
ombudsinstruktioner 
Stenungsunds energi och miljö 
AB, och Stenungsundshem samt 
stiftelsen i mars (extra KS)     X                 
Ombudsinstruktioner budget 
Stenungsunds energi och miljö 
AB                   X   
Bokslut och årsredovisning 
Samordningsförbundet       X               
Bokslut och årsredovisning 
SOLTAK       X               
Budget samordningsförbundet   X                   
Budget - samrådsunderlag - 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund samt GR 
revisionens budget     X                 
Fastställande av 
investeringsbudget - SEMAB                   X   
Uppföljning 
Samordningsförbundet                   X   

  



 
 

*Kommunstyrelsen – Riskområden för nästkommande år 

 Årsplanering Dnr KS 2020/947 
2020-12-04 

 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUNI AUG SEP OKT NOV DEC 

Sektor stödfunktioner            

Prövning av bolagens 
verksamhet     X                 
Förnyande av fullmakter för 
stämmoombud    X                 
Oavslutade motioner, 
revisionsuppdrag etc.     X         X       
Uppföljning av 
revisionsrapporter          X  
Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet   X         

Sektor utbildning 
           

Interkommunala ersättningar 
                X     

SIMBA val vart fjärde år X                     
Läsårstider               X       
Kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA)             X         
Redovisning av ej verkställda 
KF/KS beslut          X  
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO, 
Barn- och elevhälsan     X                 

Sektor samhällsbyggnad            

Verksamhetsplan energi- och 
klimatrådgivningen                    X  
Prioritering detaljplaner  X          

Sektor socialtjänst            

Rapport om ej verkställda 
biståndsbeslut   X     X     X   X   
Ersättningsnivåer hemsjukvård 
och hemtjänst i annan kommun       X               
Patientsäkerhet - IFO, FH, VÄO, 
Barn- och elevhälsan 

    X                 

Lex Maria och Lex Sarah X    X   X    

 



From:                                 Lisbeth Svensson
Sent:                                  Thu, 18 Nov 2021 08:25:30 +0000
To:                                      Olof Lundberg; Maja Liisa Odelius
Cc:                                      Maria Renfors; Linda-Maria Hermansson; goder.bergermo@husbyggenvaster.se; 
Rickard Persson
Subject:                             Särskilda boendeplatse

Till Kommunstyrelsen

 

Särskilda boendeplatser
KÖ TILL SÄBO PLATSER I STENUNGSUND!

 

Stenungsunds befolkning ökar och gruppen över 80 år kommer de närmaste åren öka med över 300 
personer enligt befolkningsprognosen. Sedan många år har kommunen planerat att bygga en nytt 
äldreomsorgsboende på Hasselhöjden. P g av överklagande så är planerna fördröjda och fler 
boendeplatser behövs innan detta boende kan bli verklighet. 

Nyligen fick Välfärdsutskottet ”Rapport om ej verkställda biståndsbeslut för kvartal 3”, där det framgår att 6 
personer har fått vänta längre tid än vad som är rimligt. Det finns anledning att anta att denna situation 
förvärras. 

Kommunen behöver därför agera och vi vill att förvaltningen redogör för vilka möjligheter det finns att 
utöka antalet platser i det kortare perspektivet och därmed undanröja den kö-situation som nu råder. 

• Finns möjligheter till ombyggnad eller utbyggnad av kommunens befintliga omsorgsboenden?

• Finns andra möjligheter att anordna boendeplatser?

• Hur ser den ekonomiska bilden ut för olika alternativ?  

 

LIBERALERNA STENUNGSUND

Stenungsund 2021-11-16

Lisbeth Svensson



Hämta Outlook för iOS

https://aka.ms/o0ukef








 

 

Minnesanteckningar förda vid ägarråd i Renova den 3 juni 2021 (webb-

möte med Teams) 

 

Närvarande 

Mikael Berglund  Ale kommun 

Monica Samuelsson  Ale kommun 

Emmyly Bönfors (ordf.)  Göteborgs Stadshus AB 

Per Vorberg      Härryda kommun 

Patrik Linde   Härryda kommun 

Anders Holmensköld  Kungälvs kommun 

Viktor Lundblad  Lerums kommun 

Kristian Vramsten  Mölndals Stad 

Stefan Gustafsson  Mölndals Stad  

Marith Hesse   Partille kommun 

Maria Renfors   Stenungsunds kommun 

Olof Lundberg  Stenungsunds kommun 

Rosalie Sanyang  Tjörns kommun 

Martin Johansen  Tjörns kommun  

Jan Utbult   Öckerö kommun 

 

Adjungerad deltagare 

 

Övriga närvarande 

Mats Boogh, Bolagsansvarig Göteborgs Stadshus AB, sekr 

 

Anmälda förhinder/ej närvarande 

Johan Svensson  Göteborgs Stadshus AB 

Miguel Odhner     Kungälvs kommun  

Renée Bengtsson  Lerums kommun 

Alexander Abenius  Lerums kommun 

Thorbjörn Carlsson  Partille kommun  

Maria Brauer   Öckerö kommun  

 

 

1. Sammanträdets öppnande 

Emmyly Bönfors hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.  

 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänd dagordning godkänns.  

 



 

 

3. Godkännande av minnesanteckningar från möte 2021-02-25 

Minnesanteckningar från rubricerat möte har varit utskickade med kallelsen och 

godkänns utan justeringar. 

 

4. Information uppföljningsrapport per 31 mars 

Mats Boogh sammanfattar Renovas uppföljningsrapport per 2021-03-31. Bolaget 

redovisar inga väsentliga avvikelser. 

 

5. Information beslutsprocess reviderat ägardirektiv 

Reviderade förslag till ägardirektiv och underlag för beslut i respektive delägares 

kommunfullmäktige är utskickade sedan tidigare till delägarkommunerna. Beslut 

bereds/har fattats i samtliga kommuner. I det fall att samtliga delägares 

kommunfullmäktige beslutat om nya ägardirektiv tidigt efter sommaren så kan 

ägardirektiv antas på en extra bolagsstämma i höst. Ett alternativ är att ägardirektiven 

antas vid ordinarie stämma i början av 2022. 

   

6. Kommande möten för 2021 

Följande mötestider fastställs för 2021: 

Kommande möten: 

Torsdag 28 oktober kl 09 00 – 11 00 (bl a temamöte och fastställande av 

dialogområden inför ägardialog) 

Torsdag 2 december kl 09 00 – 13 00 (ägardialog) 

 

7. Övriga frågor 

- 

 

8. Mötets avslutande 

Emmyly Bönfors förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Dag som ovan / Mats Boogh 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2021-10-22 kl. 08.30-16.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande  

 Gunnar Pettersson Ledamot  

 Lennart Svensson Ledamot  

 Claes Olsson Suppleant  

 Bo Karlsson Ledamot  

 Thorbjörn Spaak Suppleant  

    

Övriga Anders Rollings Marknads/Uthyrningschef  

 Thomas Dahl Projektchef  

 Andreas Bergstrand Förvaltningschef  

    

Delges Ingela Lovehammer Suppleant  

 Håkan Hermansson 

Krister Persson 

Suppleant 

Suppleant 

 

 Per S Asker Jr Ekonomichef  

                                 

§ 1. Mötets öppnande  

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Helena Nävergårdh valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 29 oktober 2021.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

Lennart Svensson lyfte en synpunkt gällande detaljeringen i styrelsens 

mötesprotokoll och hänvisade till tidigare beslut om att endast beslutsprotokoll 

skall skrivas i samband med styrelsens möten. Ordförande Jan Rudén föreslog 

att denna fråga förtydligas i samband med att arbetsordningen för styrelsen 

revideras.  

 

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. Ordförande 

Jan Rudén föreslog följande ändringar: 

 

- § 11, 12, ekonomi och revision utgår. 

- § 13 aktuell lagstiftning utgår.  

 

- Följande punkter tillkommer: 

§ 11 Beslut om tillförordnad VD 

§ 12 Beslut om rekryteringskonsult för ny VD. 

§ 13 Revidering attestordning 

§ 14 Översyn av styrande dokument, styrelse- och VD-instruktion 

 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. VD-rapport  

Rapporten har varit utskickad till Styrelsen och föredrogs av Jan Rudén. 

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna informationen i rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§6. Uppföljning internkontrollplan 2021 

Planen har varit utskickad innan mötet. Synpunkt kommer upp med önskemål 

förtydligande av förkortningarna i planen. Hela planen behöver kompletteras 

med tidsintervaller för när kontroller av åtgärder skall genomföras.  

Styrelsen beslutade att: 

 

- godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2021 

- Internkontrollplan för år 2022 uppdateras och skickas ut på remiss till 

styrelsen innan fastställande 

 

§7. Rapport marknad uthyrning 

Anders Rollings informerade om aktiviteter inom marknad/uthyrning  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet.  

- presentationen biläggs protokollet som bilaga 1. 

 

§8. Projekt 

Projektchef Thomas Dahl informerade om aktuella och kommande projekt. 
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Styrelsen beslutade att: 

 

- anteckna informationen till protokollet. 

 

 

§9. Förvaltning 

Förvaltningschef Andreas Bergstrand informerade om aktiviteter inom 

förvaltningen. 

 

Styrelsen beslutade att: 

Arrendeavtalet med Stenungsundshems odlarförening skall skrivas över från 

årsskiftet och att skylten med Stenungsundshems logga skall plockas ner i 

samband med detta. 

     

 

§10. Information om hantering av störningsärenden 

Förvaltningschef Andreas Bergstrand informerade om processen för 

störningsärenden inom bolaget. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen och lägga den till protokollet. 

 

 

§11. Tillförordnad VD 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Till tillförordnad Vd utse Ordförande Jan Rudén till och med den 30/11 

2021. 

- Utse Andreas Bergstrand till tillförordnad VD från och med den 1/12 2021 

fram till dess att ny VD rekryterats. 

 

 

§12. Beslut om rekryteringskonsult för ny VD 

Jan Rudén föreslår Ragnar Lundborg som konsult för att rekrytera ny 

verkställande direktör. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- besluta enligt förslaget. 
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§13 Revidering av attestordning 

Ordförande Jan Rudén föreslog att denna punkt bereds av ordförande och 

ledning på bolaget och tas upp till beslut per capsulam. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- besluta enligt förslaget. 

 

 

§14 Översyn av styrande dokument 

Ordförande Jan Rudén föreslog att denna punkt bereds av ordförande och 

ledning på bolaget och tas upp till beslut på kommande styrelsemöte. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- besluta enligt förslaget. 

 

 

§15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

§ 14. Mötet avslutas  

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte och önskade alla en 

trevlig helg. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare:  ………………………… 

  Helena Nävergårdh 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: Mo+zx2Sk77TM1qsBr2Et5g

Anders Rollings

2021-10-27 10:48

Serienummer: oIF9WAzwMl1liCMXYLSahQ

JAN RUDÉN

2021-10-27 11:52

Serienummer: BrsD0F+tSCQEUUOYEaoyyQ

Liz Helena Nävergårdh

2021-10-27 14:38

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Detta dokument
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Protokoll från styrelsesammanträde per capsulam 

Tid: 2021-10-28 

                            

§ 1. Revidering av delegationsordning  

Med anledning av att VD entledigats från sin tjänst och att styrelsens 

ordförande tillträtt som tillförordnad VD fram till och med 30 november och 

Andreas Bergstrand tillträder som tillförordnad VD den 1 december har 

bolagets Delegation på firmateckning reviderats.  

 

Styrelsen beslutar att: 

   

- anta bilagda reviderade Delegation på 

firmateckning, daterad 2021-10-28 

 

 

  

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Andreas Bergstrand 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

 

 Vice orförande ………………………… 

   Helena Nävergårdh 

  

Ledamot  ………………………… 

  Lennart Svensson 

 

Ledamot  ………………………… 

  Bo Karlsson 

 

Ledamot  ………………………… 

  Gunnar Pettersson 
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                   Delegation på firmateckning   
                   (Beslutad på styrelsemöte per capsulam 2021-10-28)  
 
 
                       Revidering av företagets delegationsrätt 

 
 

                          Styrelsen beslutar 
 

att  reverser, skuldebrev och förbindelser i samband med omplacering av lån, omskrivning av 
reverser på befintliga lån, samt nedanstående handlingar får mellan 2021-10-22 och 2021-
11-30 tecknas av VD Jan Rudén pers.nr (511126-5079) och Per S. Asker jr. pers.nr 
(571228-2838), två i förening. Från 2021-12-01 får ovan beskrivet tecknas av VD Andreas 
Bergstrand pers.nr (721110-4877) och Per S. Asker jr. pers.nr (571228-2838), två i förening.    

 
att      mellan 2021-10-22 och 2021-11-30 får VD Jan Rudén och Per S. Asker jr. och från 2021-

12-01 VD Andreas Bergstrand och Per S. Asker jr. var för sig för företagets räkning omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (även 
byte av kreditgivare). 

 
att hyreskontrakt för affärs- och kontorslokaler undertecknas av VD. 

 
Att hyreskontrakt för bostäder tecknas av Lovisa Johansson, Anne-Lie Fred  
och Anders Rollings, två i förening. 

 
att       hyreskontrakt för förråd, garage och bilplatser tecknas av Lovisa Johansson, Anne-Lie Fred 

och Anders Rollings, var för sig. 
 

att   hyresredovisningar, vräkningsansökningar och liknande ärenden ställda till tingsrätt, 
länsstyrelse, kronofogde och övriga myndigheter undertecknas av Marika Skeppsdal,  

           Per S. Asker jr eller Pia Rohdin var för sig. 
 

att  ansökningar i fastighetsärenden till myndigheter undertecknas av firmatecknare eller av 
Andreas Bergstrand och Per S Asker jr., två i förening. 

 
att  anvisningar på bolagets bank eller postgiroväxlar, kvitteringar eller överlåtelser av till 

bolagets ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas av firmatecknare, Per S Asker 
jr., Marika Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 

 
att       kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt  

undertecknas av firmatecknare, Per S Asker jr., Marika Skeppsdal och Johanna Bergstrand, 
två i förening. 
 

att  fullmakt lämnas till Anders Rollings eller Andreas Bergstrand att vara ombud i Svea Hovrätt, 
tingsrätt eller i hyresnämnd. 

 
att mellan 2021-10-22 och 2021-11-30 får VD Jan Rudén pers.nr (511126-5079) och Per S. 

Asker jr. pers.nr (571228-2838) och från 2021-12-01 VD Andreas Bergstrand pers.nr 
(721110-4877) och Per S. Asker jr. pers.nr (571228-2838) företräda oss gentemot våra 
banker och vidta alla åtgärder som anges nedan samt att i samband därmed två i förening 
underteckna alla därtill hörande handlingar: 
- Teckna avtal om betalnings- och kommunikationstjänster, 
- Att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller på annat sätt ta del av 
information om vårt engagemang hos banken och beordra överföringar och betalningar samt 
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för det fall att banken kräver att särskilt fullmakt för detta ändamål utfärdas, utfärda sådan 
med sig själva som befullmäktigad, samt 
- Ge fullmakt för viss person att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller 
på annat sätt ta del av information om vårt uppdrag hos banken och att beordra överföringar 
och betalningar. 
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1 
 

Protokoll från styrelsesammanträde per capsulam i 

Solgårdsterrassen AB 

 

Tid: 2021-10-26  

Med anledning av att VD för Stenungsundshem AB entledigats från sin tjänst 

behöver revidering av §5 från senaste Styrelsemötet i Solgårdsterrassen AB 

revideras. Detta sker genom nedan där punkten reviderats med följande lydelse 

och därpå kommande beslut.  

                            

§5. Delegation/fullmakt gällande handlingar kopplade till produktion av 

hus 16, 17 samt hus 13.   

Förvaltningen önskar underlätta daglig hantering av aktiviteter, tecknande av 

avtal och inköp i Solgårdsterrassen AB genom att VD för Stenungsundshem AB 

ges fullmakt att hantera frågorna.   

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- Ge Stenungsundshems VD samt Per S Asker jr, Thomas Dahl, Lovisa 

Johansson, Anne-Lie Fred, Anders Rollings, Marika Skeppsdal, Pia 

Rohdin, Andreas Bergstrand samt Johanna Bergstrand fullmakt i enlighet 

med de regler och den delegationsordning som finns i Stenungsundshem 

AB att hantera uppkomna handlingar och beställningar kopplade till hus 

16, 17 samt hus 13 för Solgårdsterrassen AB.  

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Andreas Bergstrand 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Ledamot   ………………………… 

  Gunnar Pettersson 

 

Ledamot   ………………………… 

  Lennart Svensson 
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Anteckningar
Ägardialog

                   2021-10-20
 
 
 
Anteckningar från ägardialog med Stenungsundshem AB 
 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20 
Tid: 10:00 – 12:00 
Plats: Vuxenutbildningens lokaler 
 
Representanter från Stenungsunds kommun 
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet 
Wouter Fortgens (M), vice ordförande allmänna utskottet 
Christian León Lundberg (ST), allmänna utskottet 
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet 
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet 
 
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Stefan Svedhem, tf sektorchef samhällsbyggnad   
Sophie Nygren, kommunsekreterare  
 
Representanter från bolaget 
Jan Rudén (S), ordförande 
Helena Nävergårdh (M), vice ordförande 
Andreas Bergstrand, förvaltningschef 
Thomas Dahl, projektchef 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anteckningar
Ägardialog

                   2021-10-20
 
Dagordning 
 
1 Välkomna 

Olof Lundberg (S) hälsar välkommen.  
 

 

2 Kortfattat från föregående ägardialog 
Kicki Nordberg återkopplar från förra ägardialogen.  
 

 

 Information från  
Ordförande Jan Rudén (S) informerar om att Ted Lärnhem lämnar sin post som VD 
med omedelbarverkan.  
 

 

3 Budget 2022 med koncernmål 
Flyttas till nästa möte. 
 

 

4 Framtidsdag, tema 
Flyttas till nästa möte. 
 

 

5 Avtalstrohet, uppföljning 
Jan Rudén (S) informerar om att allmännyttiga bostadsbolag kan komma att undantas 
från LOU enligt nytt lagförslag.  
 
Andreas Bergstrand informerar om att bolaget har kartlagt alla utgifter de haft fram 
till september och kan konstatera att av 75 mnkr är 45 mnkr gjorda inom avtal, 25 
mnkr är ej påverkbara och 3.5 mnkr är gjorda utan avtal. Bolaget har sammanställt 
posterna som ligger utanför avtal och avser att arbeta med frågan.  
 
Erica Bjärsved påpekar vikten av att upphandla för att säkerställa ett korrekt 
förfarande.   
 

 

6 Energifrågor, samordning Stenungsunds Energi 
Diskussion om infrastruktur för laddning av elbilar till hyresrätter. 
 

 

7 Översyn av ägardirektiv 
Erica Bjärsved informerar om att kommunen har påbörjat en översyn av 
ägardirektivet och bolagsordningen.  
 

 

8 Återkoppling från medborgardialogen 20/9 och 13/10 
Kicki Nordberg presenterar en sammanställning över de reflektioner som framkom 
på medborgardialogen.  
 
 

 



 

Anteckningar
Ägardialog

                   2021-10-20
9 Pågående projekt 

Thomas Dahl informerar: 
- Solgårdsterassen hus 16,17 inflyttning 1 november 
- Solgårdsterassen hus 13, arbete påbörjas i november 
- Hasselhöjden kvarter 1 och 2, två punkthus och renovering av innergårdar 
- Ödsmål Närhälsan, 3-5 lägenheter 
- Nytorpshöjds förskola, fastigheten ska rivas 
- Detaljplaner, jobbar tillsammans med kommunen 

o Kristinedals grusplan 
o Bergstoppen 

- Presentation av identifierat möjlig förtätning 
- Genomgång av pågående och planerad fastighetsförvaltning 

 

 

10 Frågor till nästa ägardialog 
Nytt möte planeras in i december. Frågor som ska hanteras är bla: 

- Budget 2022 med koncernmål 
- Framtidsdag, tema 
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Anteckningar från ägardialog med Stenungsunds Energi och Miljö 
AB 
 
Sammanträdesdatum: 2021-10-20 
Tid: 08:00 – 09:40 
Plats: Vuxenutbildningens lokaler 
 
Representanter från Stenungsunds kommun  
Olof Lundberg (S), ordförande allmänna utskottet  
Wouter Fortgens (M), vice ordförande allmänna utskottet 
Christian León Lundberg (ST), allmänna utskottet  
Göder Bergermo (L), allmänna utskottet 
Emma Ramhult (V), allmänna utskottet 
 
 
Tjänstepersoner från Stenungsunds kommun 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Stefan Svedhem, tf sektorchef samhällsbyggnad 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
 
Representanter från bolaget  
Lars-Ebbe Pettersson (S), ordförande  
Lennart Svensson (L), vice ordförande  
Erland Astorsson, VD 



 

 

Anteckningar
Stenungsunds kommun          

                   2021-10-20
 
 
 
 
Anteckningar 
 
1 Välkomna 

Olof Lundberg (S) hälsar välkomna.  
 

 

2 Kortfattat från förra ägardialogen 
Kicki Nordberg går igenom vad som avhandlades på föregående ägardialog. 
 

 

3 Budget 2022, inkl koncernmål 
Erland Astorsson informerar om förutsättningar för budget 2022.  
 

 

4 Återkoppling från strategidagen, tema 
Erland Astorsson informerar om bolagets strategidag som innehöll tre pass. 

1. Nya översiktsplanen – Möjligheter och förväntningar på bolaget.  
2. Mål och handlingsplan – koppling till Agenda 2030 och koncernmål.  
3. Nya verksamheter – solcellspark.  

 

 

5 Avtalstrohet, uppföljning 
Erland Astorsson informerar om att bolaget arbetar vidare med frågan och har 
påbörjat ett arbete med att skapa ramavtal för vissa tjänster. 
 

 

6 Översyn av ägardirektiv 
Erica Bjärsved informerar om att kommunen har påbörjat en översyn av 
ägardirektivet och bolagsordningen.  
 

 

7 Solcellspark, utredning 
Erland Astorsson informerar om att bolaget har börjat utreda förutsättningar för att 
bygga en egen solcellspark. Diskussion om framtida arbete och kommunens 
medverkan. Samtliga är positiva till det pågående arbetet.  
 
Ägardirektiv/bolagsordning kan komma att behöva ändras innan den stora 
genomlysningen för att möjliggöra solcellspark i bolagets regi.  
 

 

8 Stenungsunds Energi uppdaterar pågående projekt 
Erland Astorsson informerar: 

 Inkoppling av nybyggnationer 
 Uppgradering av värmeverk i Stora Höga ska vara klart under 2021 
 Överföringsledning Stora Höga 
 Skolor på Hallerna 

Kommande projekt: 

 



 

 

Anteckningar
Stenungsunds kommun          

                   2021-10-20
 Kärr 
 Hasselhöjden 
 Ny prismodell 

 
Diskussion om markvärme runt nya resecentrum.  
 

9 Frågor till nästa ägardialog 
- Utredning kring solcellspark 
- Ägardirektiven 
- Bokslutet 
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Förbundsdirektören sammanfattar 
delåret
Under perioden har det hänt mycket inom 
ledningsstrukturen för Södra Bohusläns 
räddningstjänstförbund (SBRF).
Sedan årsskiftet har förbundet ny ordförande och 
ledningen har under våren förändrats genom att 
tidigare förbundsdirektör och räddningschef tillika 
operativchef, båda lämnade sina uppdrag.
Förfrågan om tillfällig resursförstärkning till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har 
inneburit att ledningen inom SBRF numera även 
inkluderar olika chefsbefattningar från RSG under 
verksamhetsåret.

Samtliga kommuner inom förbundet har översänt 
intresseanmälningar för att ingå i RSG. Det 
tillsammans med tidigare ställningstaganden 
från berörda kommuner i förbundet samt 
fortsatta dialoger och beslut med ledningen 
för RSG kommer påverka framtida riktning för 
SBRF och berörda kommuner för att genomföra 
räddningstjänstuppdraget.

Ekonomin är fortfarande mycket ansträngd för 
förbundet och ledningen har kunnat identifiera 
några direkta åtgärder för att kunna begränsa 
eller stoppa kostnadsutvecklingen. Ledningen 
inom förbundet behöver fortsätta arbetet med att 
identifiera samt analysera tidigare upprättade beslut 
och ställningstaganden samt dess ekonomiska 
konsekvenser. Förslag på kommande justeringar 
och åtgärdsförslag kommer att presenteras för såväl 
direktion som medlemssamråd.

De senaste månadernas arbete har präglats av att  
identifiera samt förbereda för ett mer framåtriktat 
arbete för hösten, med syftet att få en strukturerad 
organisation för att säkerställa förbundets uppdrag 
som en effektiv och välorganiserad räddningstjänst. 
Det arbetet bedöms både bli tidskrävande och 
intensivt, här kommer ledningen behöva prioritera 
utifrån olika fokusområden och ställningstaganden 
som bedöms vara mer viktiga för förbundet i sin 
helhet.

Det samarbets-och samverkansavtal som finns 
mellan SBRF och Stenungsund kemiska industrier 
reviderades under 2016 och började att gälla från 
2017. Avtalstiden var tre år fram till 2020 och därefter 
förlängning på två år i taget. Avtalet sades upp för 
omförhandling under 2020 och upphör därmed att 
gälla vid årsskiftet 2021–22. 

Med anledning av dess upphörande kommer vissa 
förändringar i olika omfattningar att behöva ske som 
kan komma att beröra både SBRF och Industrin inför 
nästa år. I skrivande stund är den omfattningen inte 
klargjord. 
Framtida samverkan kommer alltid att behöva 
genomföras parterna emellan även efter årets slut, 
både när det avser övningar och annan samverkan 
som då regleras samt genomförs under Farlig 
verksamhet och Seveso lagstiftningen.

Förbundet har att hantera tidigare upprättade och 
pågående arbetsmiljöärenden vilket bland annat  
omfattar den fysiska arbetsmiljön på stationerna vid 
Kållekärr och Lilla Edet. Tidigare under sommaren 
fattade Lilla Edets kommun ett beslut som kommer 
möjliggöra för en ny brandstation i kommunen. Ett 
positivt besked då nuvarande brandstation inte är 
tillräckligt anpassad utifrån verksamhetens behov och 
därmed utgör ett arbetsmiljöproblem.
Förbundet behöver noggrant överväga placering 
av nya brandstationer utifrån dagens samt 
morgondagens olika riskbilder samt utbyggnad i 
aktuellt upptagningsområde. Ett arbete som tar 
och behöver ta tid för att säkerställa framtida 
beredskapsbehov.

Ledningen arbetar vidare med att upprätta underlag 
för lokalbehoven inom SBRF. 
Ledningen ser allvarligt på alla arbetsmiljöärenden 
och arbetet med att implementera ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete är prioriterat under hösten. 

Sammanfattningsvis har perioden varit händelserik 
och till viss del turbulent för alla inom SBRF. 
SBRF står fortsatt med stora utmaningar inom 
många delar av organisationen för att skapa 
rätt förutsättningar för en välfungerande samt 
kostnadseffektiv räddningstjänstorganisation. Några 
av dem är identifierade men det fortsatta arbetet 
inom förbundet kommer pågå under resterande 
delen av året.

Lars Klevensparr
Tf Förbundsdirektör

Peter M Johansson
Tf Biträdande Förbundsdirektör
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Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 
övergripande och tydlig bild av verksamheten 
inom SBRF under perioden. Delårsredovisningen 
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. 

Omvärldsanalys
Vid årsskiftet 2020/21 trädde förändringar i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft med 
syftet att skapa bättre förutsättningar att förebygga 
olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär bland annat en förtydligad 
styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB får 
genom förändringarna även utökade befogenheter 
att under vissa förutsättningar prioritera och fördela 
resurser. Förändringar i lagstiftningen innefattar 
följande områden: föreskrifter om handlingsprogram, 
kommunal tillsyn, undersökningsrapporter samt 
föreskrifter om ledningssystem. 

Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen för LSO 
ska inför 2022 revideras. Handlingsprogrammet 
är förbundets övergripande styrdokument och 
beskriver förmågan som förbundet behöver för att 
verka för uppdraget samt vad förbundet behöver 
uppfylla utifrån den riskbild som finns identifierad 
i upptagningsområdet. Tillsynsplanen för LSO 
beskriver både hur förbundet planerar, prioriterar och 
genomför det förebyggande arbetet. 
Både Handlingsprogrammet samt Tillsynsplanen 
för LSO kommer revideras och upprättas utifrån 
de nya direktiv samt riktlinjer som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
beslutat om avseende handlingsprogrammens och 
tillsynsplanernas utförande samt innehåll.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RÄDDNINGSVÄRN
RIB STATION
HELTIDSSTATION



Delårsrapport 2021
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

» sbrf.se6 » sbrf.se

Översikt över 
verksamhetens 
utveckling 
SBRF omfattas av medlemskommunerna Stenungsund, 
Tjörn och Lilla Edet. Inom förbundsområdet bor 
57 473 kommuninvånare (jämförelse år 2019: 56 902).  

Förbundet har fyra brandstationer som är geografiskt 
utspridda över området i orterna Stenungsund, 
Skärhamn, Kållekärr och Lilla Edet. Inom område Tjörn 
har förbundet även fyra räddningsvärn placerade på 
Dyrön, Klädesholmen, Härön och Åstol. 

Förbundets styrs genom en politisk direktion 
med förtroendevalda representanter från 
medlemskommunerna (2+2 från varje 
medlemskommun), ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande samt ledamöter.
Ordförandeposten innehas under pågående 
mandatperiod av Stenungsunds kommun. 

Presidiet
Agneta Pettersson Bell (ST), Ordförande, Stenungsund
Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet
Robert Johansson (M), 2:e vice ordförande, Tjörn

Ledamöter
Rikard Larsson (S), Tjörn
Göder Bergermo (L), Stenungsund
Harry Berglund (S), Lilla Edet

Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M), Lilla Edet
Mats Nilsson (V), Lilla Edet
Peter Andersson (L), Tjörn 
Magnus Gullbrandsson (TP), Tjörn
Krister Persson (M), Stenungsund
Katja Nikula (S), Stenungsund
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Händelse av väsentlig 
betydelse, påverkan 
på de finansiella 
rapporterna 

Pandemi covid-19 
Eftersom räddningstjänst är en samhällsviktig 
verksamhet är det extra viktigt att åtgärder fortsätter 
att upprättas för att minska smittspridning och 
att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas för att 
skydda personalen såväl på olycksplats som vid 
stationsarbetet. Utöver stärkt och förändrad 
skyddsutrustning samt rutiner till den operativa 
personalen har även förändringar gjorts hos den 
administrativa personalen där stora delar av 
personalen haft möjlighet att arbeta hemifrån. Alla 
fysiska externa utbildningsinsatser har varit inställda i 
syfte att minska smittspridning samt att det i ett tidigt 
skede av pandemin beslutades om besöksförbud 
på samtliga stationer. Utbildningsverksamheten 
har ställt om och genomfört viss utbildning digitalt. 
Utöver stabsarbetet har täta avstämningar med 
övriga räddningstjänster i Göteborgs Regionen (GR) 
genomförts för att uppnå samsyn i riktlinjer avseende 
rutiner för den operativa personalen vid insats.
Pandemin har även berört den förebyggande 
verksamheten och ett mycket begränsat antal 
tillsynsärenden har kunnat påbörjas under första 
halvåret. Under hösten kommer tillsynsverksamheten 
åter att påbörjas utifrån upprättade riktlinjer. 
Sammantaget kan det komma att påverka det 
samlade resultatet som förväntas uppnås under 2021.

 
Samverkan
SBRF är en del av Räddsam VG, ett samverkansforum  
för räddningstjänstorganisationer inom Västra 
Götaland. Varje år genomförs två ledningskonferenser 
där samverkansfrågor och viktiga utvecklingsfrågor 
diskuteras. Samarbetet inom räddsam VG är fortsatt 
viktigt och har betydelse i dialogen med statliga 
myndigheter och organisationer, inte minst när det 
avser remisser. Ett viktigt samarbete som ger tyngd i 
samtal med statliga myndigheter och organisationer. 

Ingångna avtal 
Förbundet har utökat sitt avtal med MSB till att 
även omfatta beredskap för att kunna fackla 
energigaser. Avtalet med nuvarande städföretag 
avseende utförandet av lokalvård för samtliga 
fastigheter är omförhandlat under året. Sotning och 
brandskyddskontroll har upphandlats under första 
halvåret, och de nya avtalen gäller sedan 1 september.

Större investeringar
Förbundets fordonspark har uppdaterats enligt 
tidigare upprättad investeringsplan genom inköp av 
en vattentankbil, en släckbil och en insatsledarbil.
Förbundet har vidare investerat i utrustning för att 
anpassa sin förmåga att genomföra digitala möten 
och videokonferenser.
För att säkerställa den operativa förmågan 
har investeringar gjorts genom inköp av nya 
räddningssågar för att öka förmågan till håltagning på 
tak samt tre nya värmekameror för att öka förmågan 
till livräddning och brandsläckning.

Styrning och uppföljning 
av verksamheten
Förbundsordningen reglerar att medlemssamråd ska 
hållas efter behov, dock minst en gång per år.
Ekonomisk uppföljning sker varje månad där 
uppföljningen i april och augusti resulterar 
i en tertialrapport till och med april samt 
en delårsrapport för januari – augusti. Året 
summeras i en årsredovisning. Delårsrapporten 
och årsredovisningen innehåller övergripande 
analyser samt uppföljning av mål och resultat. 
Rapporterna upprättas och godkänns av 
direktionen. Delårs- och årsredovisningen lämnas 
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. Revisorerna avger revisionsberättelse till 
respektive förbundsmedlemmars fullmäktige. Vidare 
skickas revisionsberättelsen samt årsredovisningen till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för 
godkännande och för årsredovisningen även bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
Direktionen har antagit två finansiella mål och fem 
inriktningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål
för verksamheten 2021. Dessa mål följer det för 
förbundet fastslagna handlingsprogram enligt Lagen
om skydd mot olyckor (fastställdes under 2018 av 
direktionen) och är uppdelade på operativ och
förebyggande verksamhet.

Centrala styrdokument 
Räddningstjänstens uppdrag styrs utifrån nationella 
lagar och regler, myndighets- och politiska beslut 
samt verksamhetsmässiga beslut fattade inom 
egen organisation. Det syftar till att strukturera och 
organisera hur verksamhet ska bedrivas, följas upp 
och redovisas. Handlingsprogram ska upprättas i 
enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
och anger huvudinriktningen för räddningsinsatser 
och olycksförebyggande arbete utifrån kommunala 
risk- och sårbarhetsanalyser. Direktionen fastställer 
handlingsprogrammet som sedan respektive 
kommunfullmäktige inom medlemskommunerna 
antar. Handlingsprogrammet utgör även underlag för 
statens tillsyn av verksamheten. 
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Förbundsordningen anger ansvarsområden och 
roller, ekonomiska fördelningsnycklar och politiska 
sammansättningar för förbundets styrning. Den 
fastställs av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. 

Förslag till årliga verksamhetsmål med tydlig 
avgränsning och syfte bereds gemensamt av 
ledningsgruppen och fastställs av Direktionen. 
Dokumentet beskriver övergripande mål och inriktning 
för arbetet utifrån beslutat handlingsprogram. 
Inriktningen kan komma att förändras beroende på 
politiska beslut och verksamhetsmässiga behov.

Delegationsordningen beskriver hur beslutanderätten 
ser ut i olika frågor inom verksamheten, där dessa 
inte finns reglerade i lag eller förordning. Dokumentet 
fastställs av direktionen. 

Inom förbundet finns ett antal styrdokument för 
styrning och önskad målbild. Styrdokumenten 
utgörs av politiska, organisatoriska, ekonomiska och 
administrativa beslut. 

Rutiner och riktlinjer avser interna regelverk för 
verksamheten och fastställs genom chefsbeslut.
Ett löpande arbete pågår med översyn av befintliga 
styrdokument samt framtagande av nya dokument 
och riktlinjer utifrån förändrad lagstiftning eller 
verksamhetsmässiga behov.

Stort larm - 
Drunkningsolycka 
Den 30 augusti kl 14.10 inkommer ett larm om 
drunkningstillbud till stationen i Lilla Edet, avseende en 
drunkningsolycka i älven norr om kraftstationen. 
Larmsamtalet kommer från en pojke som under sin 
promenad hem från skolan ser hur en person kämpar 
för sitt liv i älven. 

För att minska flödet och strömmen i älven beslutas 
det i ett tidigt skede att stänga ner kraftstationen. 
Systemledningen via Ledningscentralen i 
Räddningstjänsten storgöteborg (RSG) larmar utöver 
styrkorna i Lilla Edet även dykenhet från Göteborg. 

Från Lilla Edet åker en styrka till adressen med släckbil 
där man förbereder sig för ytlivräddning, samtidigt som 
den andra styrkan med båt åker mot iläggningsplatsen 
för sjösättning. 
Ytlivräddaren når den nödställde och kan snabbt ta sig 
tillbaka till land. 
Ambulansens Single Responder var första 
ambulansenhet på plats och kunde snabbt vara styrkan 
behjälplig. Dykarna från RSG kunde vända då de inte 
hunnit fram innan insatsen var klar. Den nödställde var 
kraftigt nedkyld men vid liv, trots att personen hade fått 
mycket vatten i sig.

Pojkens kvicka agerande, väl genomförd insats 
av personalen samt god samverkan genom 
systemledningen bidrog till att liv kunde räddas. 
Pojken som ringde och larmade kommer att kontaktas 
för utmärkelsen Rådig insats för sitt civilkurage där han 
visat mod och rådighet och på så vis räddat livet på en 
medmänniska. 
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Måluppföljning
SBRF är ett räddningstjänstförbund för kommunerna 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet. Förbundet har cirka 
200 medarbetare som tillsammans arbetar för med-
borgarnas säkerhet. Samtliga medarbetare arbetar 
för att nå visionen om ett tryggt och säkert samhälle 
för alla.

Uppdrag
Uppdraget är att förebygga olyckor och att snabbt och 
effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. 
SBRF:s vision är ett säkert och tryggt samhälle för alla 
som bor, verkar och vistas i förbundets område. Visio-
nen ”ett säkert och tryggt samhälle för alla” införlivas 
genom förbundets inriktningsmål, i syfte att skapa en 
bättre vardag för medborgarna i
medlemskommunerna. För verksamhetsåret 2021 har 
direktionen antagit två finansiella mål och fem inrikt-
ningsmål vilka är fördelade på 14 prestationsmål. 

Finansiella mål 
Kommunallagen ställer krav på att förbundet ska ha 
god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat 
att förbundet ska ha såväl finansiella mål som mål för 
verksamheten. Kommunallagen stipulerar dessutom 
att förbundet ska ha en ekonomi i balans vilket 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna 
och att den löpande verksamheten inte ska behöva 
finansieras med lån. 

Inriktningsmål
Målen som i SBRF definieras som inriktningsmål 
beskriver syfte och inriktning och är ett uttryck för den 
politiska viljan. Inriktningsmålen är en del av budgeten 
och stäms av både i hel- och delårsbokslut.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning betyder för SBRF att 
verksamheten ska ha hög ekonomisk medvetenhet, 
en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en 
beredskap inför oförutsedda utgifter och ett 
ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. I 
Förbundet uppnås god ekonomisk hushållning 
genom att de finansiella målen uppfylls, samt att 
inriktningsmålen uppfylls helt eller delvis. 

Utvärdering av måluppfyllnad
För att kunna mäta hur pass väl respektive mål 
har blivit uppfyllt skattas arbetsinsatsen för varje 
prestationsmål från 0 till 100 % där 100 % betyder 
att målet är helt uppfyllt. För att få en indikation 
på hur bra ett säkerhetsmål uppfylls räknas ett 
medelvärde ut för de prestationsmål som lyder 
under inriktningsmålet. Om ett mål ej uppfyllts till 
100 % skall en förklaring redovisas. Utvärderingen 
skall vara utförd inför framtagandet av den årliga 
verksamhetsplanen. Ansvarig för att utvärdering av 
måluppfyllnad utförs är dels chef för förebyggande 
(mål för förebyggande skydd mot olyckor) samt 
chef för operativ verksamhet (mål för operativ 
räddningstjänst).
Förbundets redovisade måluppfyllnad är i hög ut-
sträckning påverkad med anledning av den pågående 
Covid-19 pandemin. Striktare rekommendationer från 
samhället och förbundets framtagna riktlinjer med an-
ledning av Covid-19 har försämrat delårsprognosen. 

Måluppföljningen visar att de finansiella målen 
uppfylls till 100% samt att utfallet för inriktningsmålen 
per augusti uppskattas till 60%. Med anledning 
av nedanstående resultat samt tillsammans med 
periodens resultat uppnås inte god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsutredningen beskrivs vilka 
åtgärder som kommer att vidtas.
Prognos av måluppföljningen för helåret pekar 
på att de finansiella målen uppfylls till 100%, de 
förebyggande  målen uppfylls till 96% samt att de 
operativa målen uppfylls till 80%. 
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Finansiella mål

1 Egen finansiering: andelen externa intäkter (exkl. Industriavtal) ska uppgå till minst 7 % av kommunbidraget.
2 Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.

Finansiella mål Utfall Prognos Kommentar

1 100% 100%
Utfallet för perioden är att 
egenfinansiering uppgår till 9%, vilket 
innebär att målet är uppfyllt till 100%

2 - 100% Under perioden har inga reinvesteringar 
skett, utan enbart nyinvesteringar.

Inriktningsmål 1: Den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera
olyckor ska öka

Prestationsmål förebyggande
1-E All operativ personal ska ha grundläggande kunskap om förebyggande av brand och olyckor för att kunna
ge råd till den enskilde.
1-F Upptäckter som görs under insatser och övningar som har betydelse för förebyggande skydd mot olyckor
skall förmedlas till den förebyggande avdelningen.
1-G Förenklad insatsuppföljning skall utföras för samtliga insatser med avseende på brand i byggnad.

Den enskildes förmåga att 
själv kunna förebygga och 
hantera olyckor ska öka

Utfall Prognos Kommentar

1E 100% 100% Samtlig personal har genomgått 
utbildning.

1F 50% 95% Genomförs regelbundet. Dock har alla 
upptäckter inte rapporterats vidare.

1G 50% 95% Genomförs efter avslutad insats, dock sker 
inte uppföljning vid samtliga insatser. 

Inriktningsmål 2: Antalet omkomna och svårt skadade i trafiken ska minska

Prestationsmål operativt
3-E Implementering och utvärdering av framtagna rutiner för räddningsarbete på väg skall utföras. Under
räddningsinsatser med avseende på trafikolycka på väg ska ”buffertfordon” tas med för att skydda egen personal
och samverkande organisationers personal.

Antalet omkomna
och svårt skadade i 
trafiken ska minska

Utfall Prognos Kommentar

3E   100% 100% Genomförd.
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Inriktningsmål 3: Risknivån för invånare och besökare skall ej öka och om möjligt 
minska med avseende på olyckor med farliga ämnen och ras/skred

Prestationsmål förebyggande
5-A Arbetet med åtgärder för att minska riskerna vid kemisk industri med avseende på den petrokemiska indu-
strin skall även fortsättningsvis ha hög prioritet på räddningstjänsten. Tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor och lagen om brandfarliga varor skall vara prioriterade i tillsynsplanen.
5-B För att inte förvärra riskbilden för personer som vistas i kommunerna måste samhällsplaneringen runtom-
kring industrier med farlig verksamhet och farligt godsleder bedrivas med fokus på riskerna.
5-C Räddningstjänsten ska verka för att samtliga detaljplaner som beslutas ska beakta de risker för olyckor
som är aktuella i det specifika området.
5-D Invånarna skall årligen informeras om verksamheter som kan leda till allvarliga kemikalieolyckor, vilka
säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man skall agera vid en olycka.
5-E Plan för räddningsinsats på anläggningar där det kan inträffa allvarliga kemikalieolyckor skall uppdateras
vart tredje år.

Prestationsmål operativt
5-F Det skall upprättas insatsplaner med avseende på skred i Lilla Edets kommun.
5-G Kommunala räddningstjänsten ska regelbundet (minst 1 gång/år) öva med industristyrkan.

Risknivån för invånare och 
besökare skall ej öka och 
om möjligt minska med 
avseende på olyckor med 
farliga ämnen och ras/
skred

Utfall Prognos Kommentar

5A 40% 80-100%
Sker vid tillsyn, samverkan med 
länsstyrelsen, mm. Har pga Covid-19 inte 
kunnat utföras i samma omfattning som 
tidigare. 

5B 50% 100% Skett främst vid översiktsplans arbete 
samt detaljplaner.

5C 50% 100%
Räddningstjänsten ingår i kommunens 
plansamverkansgrupp, samt är 
remissinstans vid framtagandet av 
samtliga detaljplaner.

5D 50% 100% Information på hemsida, samt minst vart 
tredje år via utskick.

5E - 100% Genomförande planeras till hösten.

5F 10% 80%
Kommer delvis att genomföras under 
hösten. Eventuellt fortsatt arbete under 
våren 2022. 

5G 80% 100%

Övningsverksamhet med olika styrkor har 
med anledning av Covid-19 inte kunnat 
genomföras till fullo under perioden. 
Genom minskad smittspridning i samhället 
och vidtagna säkerhetsåtgärder har 
övningsverksamheten kunnat återupptas. 
Målet förväntas uppnås. 
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Inriktningsmål 4: Minska risken för att brand i byggnad utvecklas till större
och mer omfattande brand. 

Prestationsmål operativt
6-E Utveckla metod och teknik inom brand i byggnad och öva detta regelbundet.

Minska risken för att 
brand i byggnad utvecklas 
till större och mer 
omfattande brand

Utfall Prognos Kommentar

6E 50% 75% Delvis utveckling av teknik och metod, 
målet förväntas inte uppnås helt. 

Inriktningsmål 5: Räddningsinsatser ska påbörjas och genomföras inom
godtagbar tid och på ett effektivt sätt

Prestationsmål operativt
7-B Övningstid ska vara individuellt anpassad.
7-C För att uppnå högre förmåga ska räddningsstyrkorna vara specialiserade.

Räddningsinsatser ska 
påbörjas och genomföras 
inom godtagbar tid och på 
ett effektivt sätt

Utfall Prognos Kommentar

7-B 80% 80%
Viss anpassning är genomförd, till följd av 
begränsning i och med Covid-19 förväntas 
målet inte uppnås helt.

7-C 30% 50%
På grund av instruktörsbrist har utbildning 
ej kunnat påbörjas. Målet förväntas inte 
uppnås helt. 
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Ekonomisk analys
 
Resultatanalys
Utfallet för perioden är negativt och uppgår till 
-7 055 tkr, vilket kan jämföras med utfallet för samma 
period föregående år som var negativt 5 849 tkr. 
Prognosen för helår är, efter återställande av 2020 
års underskott 10 488 tkr, positivt med 1 188 tkr. 
2020 års underskott med 10 488 tkr förväntas täckas 
efter beslut i respektive medlemskommun. Inför 2021 
beslutade medlemskommunernas fullmäktige om 
en utökad budget till förbundet om 7 100 tkr. Detta 
utrymme gav förbundet möjlighet att stärka upp den 
operativa förmågan som förbundets riskbild kräver.
Det negativa resultatet för perioden uppstår till följd 
av en rad faktorer. För att bibehålla den operativa 
förmågan har förbundet haft högre kostnader 
för inköp av personal både vad gäller heltid- och 
beredskapspersonal. Den högre kostnaden handlar 
främst om att vakanser på beredskapstjänsterna 
ersatts med heltidspersonal, istället för personal 
i beredskap, vilket har speglat sig i högre tim- 
och övertidskostnader än budgeterat. Förutom 
personalkostnaderna i den operativa organisationen 
är de största kostnadsdrivande posterna för 
perioden ökad kostnad för HR resurs i samband 
med en resursförstärkning, ökade kostnader för 
företagshälsovård samt personalkostnader för 
rehabilitering. Periodens utfall för kapitalkostnader är 
bättre än vad som budgeterats då flera investeringar 
inte genomförts i den takt som planerats. Detta i 
avvaktan på beslut om förbundets framtid. Övriga 
kostnader och då speciellt kostnader för reparationer 
av förbundets fordon har ökat. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrade 
livslängdsantaganden på kommunanställda 
och pensionerade kommunanställda har både 
pensionsavsättningen och kostnaden för perioden 
ökat. 

Intäkterna för bland annat externutbildning och tillsyn 
är lägre jämfört med budget främst beroende på 
pandemin. Statsbidrag med anledning av Covid 19 
har minskat jämfört med föregående år till följd av 
ändrade ersättningsvillkor.

Balanskravsresultat
Balanskravet innebär att förbundet ska bedriva 
verksamheten så att kostnaderna inte överstiger 
intäkterna. Uppgift om årets balanskravsresultat 
ska redovisas i årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten. Om förbundet redovisar ett negativt 
balanskravsresultat ska det återställas inom en 
treårsperiod. Vid avstämning av balanskravet ska 
realisationsvinster/förluster som uppkommit vid 
försäljning räknas bort samt förändringen av den 
delen av pensionsförpliktelserna som intjänats före 
1998. 

Balanskravsresultatet är negativt vilket innebär att 
kostnaderna har överstigit intäkterna. Ett negativt 
balanskravsresultat ska enligt kommunallagen täckas 
inom tre år. Förbundet har gjort en anmodan till 
medlemskommunerna att täcka underskottet för 2020 
med 10 488 tkr. Efter att samtliga medlemskommuner 
fattat beslut i respektive fullmäktige kommer 
fakturering att ske. Förväntad prognos på helår 
2021 är positiv med 1 188 tkr. Direktionen för SBRF 
kommer att hemställa hos medlemskommunerna 
om reglering av underskott när resultatet för 2021 
är känt. Underskottet för 2021 kommer att hanteras 
som en fordran på medlemskommunerna i bokslutet 
vilket är en förutsättning för kommande dialog vid ett 
eventuellt medlemskap i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Avstämning av balanskrav, tkr 2018 2019 2020 2021-
aug

Årets resultat enligt resultaträkningen -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
 - Samtliga realisationsvinster - - - -
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - -
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -4 832 -2 413 -3 750 - 7 055
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - -

Balanskravsresultat -4 832 -2 413 -3 750 -7 055 
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Intäkter och kostnader 
Resultatet efter finansiella poster är negativt med 
-7 055 tkr. 
Verksamhetens intäkter (exklusive kommunbidrag) 
uppgår till 10 771 tkr. Under perioden har 
statsbidrag med anledning av Covid 19 minskat till 
följd av ändrade ersättningsvillkor. Under rådande 
omständigheter med pandemin är förbundets intäkter 
avseende externa utbildningar och tillsynsverksamhet 
på samma låga nivå jämfört med föregående år, 
medan intäkter för obefogade automatiska brandlarm 
har ökat jämfört med föregående år.
Medlemsavgifterna från medlemskommunerna, 
Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet ersätter förbundet 
med beslutad andel enligt förbundsordningen. 
Medlemsintäkterna motsvarar ca 75% av förbundets 
intäkter. Utöver medlemsintäkterna tillkommer även 
intäkter för samverkansavtalet mellan förbundet och 
industrierna.

Verksamhetens kostnader för perioden uppgår 
till 54 980 tkr, att jämföra med 48 089 tkr 2020.  
Personalkostnaderna är den enskilt största 
kostnadsposten och utgör 70% av förbundets totala 
kostnader. Personalkostnaderna har ökat både 
vad gäller kostnader i samband med rehabilitering 
samt kostnader för tim- och övertidsersättning.  
Under året har verksamheten haft många vakanta 
tjänster, både inom operativ ledning samt inom 
utryckningsverksamheten. För att bibehålla den 
operativa förmåga har inköp samt bemanning av 
heltid-och beredskapspersonal varit nödvändig, vilket 
inneburit att bemanningen inte kunnat anpassas till 
budget. 

Pensionsavsättningen innefattar avsättning 
till förmånsbestämd ålderspension, FÅP, samt 
avgiftsbestämd ålderspension. För 2021 är 
avsättningen uppräknad enligt beslut i SKR styrelse, 
med ett ökat livslängdsantaganden där anställda inom 
den kommunala sektorn lever längre än genomsnittet 
och då främst män. För förbundets del innebär detta 
en extra avsättning för perioden med 1 200 tkr. 
Pensionsavsättningen är baserad på uppgifter från 
KPA pension per 2021-08-31.  

Övriga kostnader för perioden har ökat jämfört med 
budget. De största kostnadsposterna är merkostnader 
för företagshälsovård, reparation av främst 
höjdfordon samt högre kostnader för HR resurs. Årets 
utfall för kapitalkostnader är lägre än budgeterat. 
Några större investeringar har senarelagts jämfört 
med vad som budgeterats.

Finansnetto
De finansiella nettokostnaderna uppgår för perioden 
till 50 tkr, där räntekostnader för upptagna reverslån 
avseende anläggningstillgångar med respektive 
medlemskommun uppgår till 41 tkr. 

Avskrivningar och investeringar
Periodens avskrivningskostnader är bättre än 
budget med 1 115 tkr. Förbundets fordonspark har 
uppdaterats enligt tidigare upprättad investeringsplan 
genom inköp av en vattentankbil, en släckbil och 
en insatsledarbil. Förbundet har vidare investerat i 
utrustning för att anpassa sin förmåga att genomföra 
digitala möten och videokonferenser. För att 
säkerställa den operativa förmågan har investeringar 
gjorts genom inköp av nya räddningssågar för att 
öka förmågan till håltagning på tak samt tre nya 
värmekameror för att öka förmågan till livräddning 
och brandsläckning. 

Avsättningar
I avsättning för pensioner ingår hela 
pensionsåtagandet samt avsättning till 
förmånsbestämd ålderspension. Förmånsbestämd 
ålderspension avser pension för inkomstdelar över 
7,5 basbelopp. Vad gäller pensioner intjänade före 
2017 finns avsättning i respektive medlemskommun. 
Avsättningen som avser den förmånsbestämda 
ålderspensionen uppgår till 11 221 tkr. 

Fordringar och skulder
Den upparbetade semesterlöneskulden uppgår 
till 2 715 tkr. Reverslån på 3 390 tkr finns 
upptagna med medlemskommunerna avseende 
övertagande av befintliga anläggningstillgångar. 
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av 
anläggningstillgångar från medlemskommunerna. 
Detta övertagande finansierades genom ett reverslån 
mot respektive kommun. Reverslånen amorteras 
i takt med avskrivningarna av tillgångarna med en 
internränta om 1,75%.

Soliditet och förpliktelser
Soliditeten talar om hur stor del av förbundets 
tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten redovisas inklusive hela 
pensionsåtagandet. Soliditeten har försämrats jämfört 
med samma period föregående år och uppgår till 
-46,5 %. 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av 
panter eller ansvarsförbindelser.
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Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning
Då konkurrensen om medarbetare ökar inom 
räddningstjänsten krävs det att förbundet attraherar 
och behåller kompetent och erfaren personal. 
Förbundet måste därför vara en attraktiv arbetsgivare 
dit personer söker sig och trivs på sitt arbete.

SBRF har fortsatt utmaningar med att rekrytera 
personal till RiB-verksamheten. Denna verksamhet 
med brandmän i beredskap bygger på att personen 
har annan huvudsaklig arbetsgivare men ska 
kunna rycka ut vid larm. Rekryteringsproblem inom 
förbudsområdet beror delvis på att kommuninvånare 
pendlar ut från bostadsorten till arbete på annan ort, 
vilket innebär att beredskap inte kan hållas dygnets 
alla timmar. Ledningen har av direktionen tilldelats 
ett uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp som 
har i uppdrag att identifiera och ta fram riktlinjer 
för hur organisationen skall rekrytera och behålla 
RiB-personal på ett effektivt och hållbart sätt för 
framtiden.

Räddningsvärn
Räddningsvärnen är en värdefull resurs då de är
den enda räddningsstyrkan som snabbt finns att
tillgå på förbundets skärgårdsöar. Ofta är närmaste
förstärkningsstyrka från brandstation cirka 20
minuter bort och räddningsvärnet finns för att kunna
kompensera den långa insatstiden. Räddningsvärnet
kan snabbt vara på plats och är inte beroende av färja
eller liknande för att nå olycksplatsen utan kan snabbt
påbörja en första insats. Räddningsvärnspersonal
med anmäld tjänsteplikt uppgick vid mättillfället
2021-07-31 till 48 personer. 

Till skillnad från de fyra brandstationerna i förbundet
finns det inget krav på räddningsvärnen att de måste
lämna brandboden inom en viss tid efter att larmet
gått. Som räddningsvärn håller man inte heller
beredskap utan när larmet går larmas den frivilliga
kåren ut via personsökare och sms och de som har
möjlighet åker till brandboden. Räddningsvärnen
är till för att vara den första resursen på plats
vid en brand eller olycka men har även resurser
inom IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), annan typ 
av livräddning eller sjukvårdassistans. Merparten av 
räddningsvärnens uppdrag är knutna till sjukvården 
såsom lyft- och bärhjälp och IVPA.

Arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet inom SBRF inkluderade tidigt 
under våren en medarbetarenkät för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)  
för personalen med hjälp av företagshälsovården. 
Resultatet samt uppföljningsarbetet av OSA-
enkäten kommer utföras internt inom förbundet 
och presenteras under hösten för alla medarbetare 
samt hur det efterföljande arbetet ska ske med att 
säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Det är av största vikt att SAM bedrivs inom samtliga 
delar av förbundet med återkommande uppföljning 
och utvärdering. Det arbetet kommer fortlöpa under 
hösten. 
Vidare har arbetet med att hantera sedan tidigare 
uppkomna arbetsmiljöärende gällande stationen i 
Kållekärr och i Lilla Edet fortlöpt och kommer även det 
att fortsätta under hösten i samverkan med berörda.

Jämställdhet och mångfald
En räddningstjänsts främsta uppgift är att skapa 
trygghet och säkerhet i samhället, oavsett om det 
gäller människor, egendom eller miljön. Förbundet 
arbetar med, förutom att släcka bränder, att finnas 
nära invånarna och vara en bra representant för det 
samhälle förbundet verkar i. Förbundet arbetar därför 
aktivt med att ha en integrerad mångfald och
jämställdhet i hela organisationen.
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Tillsvidare- och visstidsanställda
Vid mättillfället den 31 juli 2021 var antalet 
månadsavlönade anställda i förbundet 66 personer. 
Antalet tillsvidareanställda var 62 och antalet 
visstidsanställda var fyra. En stor del av förbundets 
bemanning består av brandmän anställda på RiB-
avtalet, dessa uppgick vid mättillfället till 92 personer. 

Antal 
anställda

Allmänna 
bestämmelser 

(AB)

Räddnings-
personal i 

Beredskap (RiB)
Män 55 91
Kvinnor 7 1
Totalt 62 92

Sysselsättningsgrad
Av de 62 tillsvidareanställda har 61 personer 
heltidstjänster och 1 har deltidstjänst. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden bland de 
månadsavlönade är 98,5%.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron under jan-juli 2021 var 
3,93 % vilket är en minskning med 3,17 % jämfört 
med 2020. Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och 
män redovisas inte av integritetsskäl. Statistiken är 
framtagen den 31 juli och gäller månadsavlönade (AB) 
alla anställningsformer. 

Sjukfrånvaro 
per 
åldersgrupp

jan-juli 
2020

jan-juli 
2021

< 29 år 0 % 1,01 %
30-49 år  9,7 % 4,08 %
> 50 år 5,2 % 5,99 %
Totalt 7,1 % 3,93 %

 

Löneöversyn
Löneöversynen 2021 gav för brandmän och 
tjänstemän på AB 2,00 % och för Räddningspersonal i 
beredskap (RiB) 2,87 %. 

Fördelning av anställningar i förbundet
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Resultaträkning, tkr
Bokslut Utfall tom Utfall tom Budget Prognos 

avvikelse
2020 2020-08 2021-08 2021 2021

Verksamhetens intäkter 15 917 9 875 10 750 14 733 80

Verksamhetens kostnader -71 875 -46 264 -53 610 -66 750 -11 101

Avskrivningar -2 612 -1 750 -1 320 -3 654 1 700

Verksamhetens nettokostnader -58 570 -38 139 -44 180 -55 671 -9 321

Kommunbidrag 47 443 31 629 37 154 55 729 0

Kommunbidrag återställande underskott 2017-
2019

6 739 - - - -

Kommunbidrag återställande underskott 2020 - - - - 10 488

Statsbidrag Covid-19 735 735 21 0 21

Verksamhetens resultat -3 653 -5 775 -7 005 58 1 188

Finansiella intäkter 4 - - - -

Finansiella kostnader -101 -74 -50 -58 0

Resultat efter finansiella poster -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 0 1 188

Bokslut Utfall Utfall
2020 2020-08 2021-08

Maskiner och inventarier 8 206 8 831  14 126 

Anläggningstillgångar 8 206 8 831  14 126 
Kortfristiga fordringar 2 651 19 791  23 564 

Plusgiro Nordea 1 275 - -

Omsättningstillgångar 3 926 19 791  23 564 
TILLGÅNGAR 12 132 28 622  37 690 
Ingående eget kapital -6 738 -6 738 -10 488 

Årets resultat -3 750 -5 849 -7 055 

Eget kapital -10 488 -12 587 -17 543 
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 7 003 5 851  9 030 

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 1 699 1 420  2 191 

Avsättning för pensioner och liknande 8 702 7 271  11 221 

Checkräkningskredit 0 5 429  11 326 

Långfristiga skulder 4 380 5 137  3 390 

Kortfristiga skulder 9 538 23 372  29 296 

Skulder 13 918 33 938  44 012 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 132 28 622  37 690 

Soliditet -86,4% -44,0% -46,5%

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning, tkr

Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapport augusti 2021 som den senaste 
årsredovisningen 2020.
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LÄGG IN BILD

 
Kommentarer till 
augustiresultatet och 
prognos 2021
Resultatet för perioden är negativt och uppgår 
till -7 055 tkr. Prognosen för helår är positivt och 
uppgår till 1 188 tkr. Under hösten 2021 kommer 
2020 års underskott om 10 488 tkr att regleras av 
medlemskommunerna. Övriga avvikelser presenteras 
mer i den ekonomiska analysen, samt nedan i varje 
verksamhet. 

Förtroendevalda 
Periodens utfall för arvoden till förbundets 
förtroendevalda är positivt med 127 tkr. Den 
positiva avvikelsen är främst beroende av lägre 
arvodeskostnader. Prognos för helår beräknas till  
50 tkr.

Förbundsövergripande
Förbundsövergripande som innefattar kostnader 
för förbundsledning, administration samt 
förbundsövergripande verksamhet, redovisar 
för perioden ett underskott om 1 782 tkr. Under 
perioden har flera personer inom förbundsledningen 
lämnat sina befattningar. Dessa tjänster har 
tillsatts. Personalkostnaderna per augusti är högre 
än vad som budgeterats. Övriga poster som varit 
kostnadsdrivande under perioden är kostnader för 
företagshälsovård, ökat behov av HR resurs samt 
fastighetsrelaterade kostnader. Prognostiserat 
underskott är 2 570 tkr.

Operativ avdelning
Den operativa verksamheten redovisar ett underskott 
på 5 153 tkr per augusti. Prognos för helåret beräknas 
till ett underskott på 6 800 tkr. Underskottet för 
den operativa verksamheten förklaras främst med 
ökade personalkostnader. Detta till följd av att den 
operativa verksamheten har fortsatt haft behov av 
att köpa in personal för att besätta vakanser främst 
i RIB organisationen. Orsaken är personalbrist och 
för att bibehålla den operativa förmåga har dessa 
inköp varit nödvändiga och skett i huvudsak med 
heltidspersonal, vilket inneburit att bemanningen inte 
kunnat anpassats till budget. 

Bra samt effektiv personalplanering är en 
grundförutsättning för god ekonomisk hushållning, 
då förbundet historiskt inte genomfört samt 
implementerat ett personalplaneringssystem som är 
förbundsövergripande blir utfallet efter sommaren 
höga personalkostnader. 

Kostnaderna för rehabilitering har ökat. Vad gäller 
övriga kostnader har kostnader avseende reparation 
av förbundets fordon, främst höjdfordon ökat 
jämfört med budget. Även kostnader för klädinköp 
till nyanställda avviker från budget. Intäkterna för 
perioden har ökat, främst vad gäller automatiska 
brandlarm.
Covid 19 har påverkat personalplaneringen inom 
den operativa verksamheten och medfört en viss 
kostnadsökning avseende inköp av personal, vid 
personabortfall. Personalresurser har samtidigt tagits 
i anspråk för arbete i förbundets stab samt övrigt 
arbete som härrör Covid 19.

Tkr

Bokslut 2020 Utfall tom  
2021-08

Budget tom   
2021-08

Avvikelse Prognos  
avvikelse

2021
Förtroendevalda -395 -299 -426 127 50
Förbundsövergripande -13 880 -10 135 -8 353 -1 782 -2 570
Operativ avdelning -34 822 -29 056 -23 903 -5 153 -6 800
Förebyggande avdelning -3 495 -2 217 -2 036 -181 -200
Avskrivningar -2 612 -1 320 -2 435 1 115 1 700
Nettokostnad -55 204 -43 027 -37 153 -5 874 -7 820
Finansverksamhet 43 980 35 952 37 153 -1 201 -1 500
Statsbidrag Covid-19 735 20 - 20 20
Medlemsintäkt 2017-2019 års 
underskott

6 739 - - 0 -

Medlemsintäkt 2020 års 
underskott

- - - - 10 488

Årets resultat -3 750 -7 055 0 -7 055 1 188

DRIFTSREDOVISNING
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Förebyggande avdelning
Förebyggande avdelningen redovisar för perioden ett 
underskott på 181 tkr. Underskottet förklaras nästan 
till uteslutande del av Covid-19, då intäkterna minskat 
främst beroende på inställda externutbildningar. 
Vidare har pandemin påverkat att färre tillsynsbesök 
kunnat genomföras. Prognos för året är ett 
underskott om 200 tkr.

Avskrivningar
Periodens budgetavvikelse för avskrivningskostnader 
är positiv med 1 115 tkr. Prognos för helåret är plus 
1 700 tkr. Den positiva avvikelsen beror till största 
delen på att flera av planerade investeringar skjutits 
framåt i tiden.

Finansverksamhet
Under finansverksamheten redovisas bland annat 
avsättningen för pensioner. Efter beslut från 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ändrat 
livslängdsantagande på kommunanställda främst 
män och pensionerade kommunanställda har både 
avsättningen och kostnaden i resultatet för pensioner 
ökat med 1 200 tkr. Prognostiserad pensionskostnad 
för helår är ett underskott på 1 500 tkr.
Statsbidrag med anledning av Covid-19 har påverkat 
intäkterna med totalt 20 tkr. 

INVESTERINGS- 
REDOVISNING
I tabellen nedan redovisas de investeringar som 
bokförts per augusti 2021. 

Under perioden har förbundet investerat i ny 
tankbil/lastväxlare, värmekamera, slang och 
konferensutrustning. Pågående investeringar 
är släckbil, personbil samt utrustning till 
övningsanläggning. Flera större investeringar är 
framflyttade i tiden i avvaktan på förbundets framtida 
organisation.

Investeringsredovisning 
Tkr

Budget 
2021

Utfall tom 
2021-08

Avvikelse Kommentar

Tankbil/lastväxlare 2 400 2 344 -56 Avslutad
Slang 160 144 -16 Avslutad

Räddningssågar 47 47 0 Avslutad
Utrustning reservbil 188 188 0 Avslutad
Värmekamera 207 207 0 Avslutad
Portabel AC utrustning 28 28 0 Avslutad
Konferensutrustning 100 100 0 Avslutad

Släckbil 4 300 4 370 70 Pågående

Personbil pickup 280 0 - Pågående

Utrustning till övningsanläggning 600 0 - Pågående

Summa 8 310 7 428 -2
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 Till samtliga kommuner 
Kommunstyrelsen 

 

 
Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. 

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se 

Bostadsmarknadsenkäten 2022 och Plan-, bygg- och 
tillsynsenkäten 2021 
 

Nu är det snart dags för Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsyns-
enkäten. Era svar är mycket viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas 
regionala analyser, allmänheten samt andra aktörer. Vi hoppas behålla den 
höga svarsfrekvens vi uppnått under tidigare år. Undersökningarnas tillförlitlig-
het och materialets kvalitet är helt beroende av er kommuns medverkan och en-
gagemang. Resultaten kommer att publiceras på Boverkets hemsida som öppna 
data. 

Bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten kommer att 
skickas i början av december 2021 och ska vara besvarade senast 31 januari 
2022. Resultatet från enkäterna kommer att bearbetas och därefter redovisas till 
regeringen i april respektive maj 2022.  

 

Bostadsmarknadsenkäten  
I Boverkets uppdrag ingår att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi 
ser det som mycket angeläget att kunna redovisa de skilda förhållanden som rå-
der i olika delar av landet och i olika typer av kommuner. Syftet med den årliga 
Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det aktuella 
läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över 
tid och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. 

Bostadsmarknadsenkäten är i år uppdelad i fem delar, i vilka olika 
fokusområden kopplade till bostadsmarknaden behandlas. Vid sidan om 

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/
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Boverkets analyser av resultaten och länsstyrelsernas regionala analyser 
används materialet i en rad rapporter och produkter från Boverket.  

Del 1. Läget på bostadsmarknaden 
Ger en sammanhållen bild av Sveriges bostadsmarknadsläge. Uppgifter om lä-
get på bostadsmarknaden är en av de mest efterfrågade i Bostadsmarknadsen-
käten, och används i åtskilliga rapporter från Boverket samt ges mycket ut-
rymme i media. Sedan förra året ställs några frågor om coronapandemins effek-
ter på bostadsmarknaden. 

Del 2. Bostadsbyggande 
Frågor om förväntat bostadsbyggande utifrån boendeform och upplåtelseform, 
samt vad som begränsar byggandet. Uppgifter om förväntat bostadsbyggande 
är grunden för Boverkets byggprognoser på ett och två års sikt som riktas till 
regeringen, samt till marknadsaktörer inom byggbransch, kreditmarknad, kon-
junkturbedömare, byggherrar med flera.  

Del 3. Allmännyttan 
Boverket ska enligt Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag följa de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling och roll på 
bostadsmarknaden. Uppgifterna från denna del är mycket värdefulla för det 
fortsatta arbetet.  

Del 4. Kommunernas verktyg för bostadsförsörjningen 
Svaren i denna del utgör ett viktigt underlag för att följa kommunernas arbete 
med bostadsförsörjningen, till exempel hur många kommuner som har aktuella 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, i vilken utsträckning samverkan sker inom 
och mellan kommuner och vilken service kommunerna erbjuder till bostadssö-
kande. I årets enkät ingår frågor om markinnehav och markanvisning. 

Del 5. Läget för olika grupper 
Boverket följer utvecklingen av boendevillkoren för olika grupper i samhället. 
Kommunernas svar är mycket värdefulla för att belysa situationen för olika 
grupper på bostadsmarknaden och hur utvecklingen ser ut över tid.  

 
OBS! Del 6, som handlar om bostadsanpassnings-, reparations- och 
återställningsbidrag (BAB), UTGÅR i årets enkät. Dessa frågor kommer att 
ställas i en separat enkät, som skickas till kommunerna i början av december. 
Anledningen till detta är att Boverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera 
och analysera utvecklingen av bidraget. Enkäten kommer att skickas till de som 
senast svarade på BAB-frågorna i BME 2021. Om kommunen önskar att någon 
annan ska besvara frågorna får ni gärna meddela detta till kontaktpersonen för 
BAB-utvärderingen på Boverket, se nedan. 
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Plan-, bygg- och tillsynsenkäten  
Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och Boverkets instruktion ska 
Boverket följa upp, analysera och sammanställa erfarenheterna från tillämp-
ningen av plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen. Syftet med uppföljningen är att uppmärksamma rege-
ringen på tendenser inom tillämpningen som i längden kan leda till exempelvis 
regeländringar eller nya uppdrag till Boverket. Många av uppgifterna hämtas in 
från länsstyrelserna, men vissa uppgifter som länsstyrelserna inte har tillgång 
till behöver Boverket samla in från er, kommuner, för att få en samlad bild över 
hur plan- och bygglagstiftningens regler tillämpas. 

De flesta frågor återkommer varje år och gör det möjligt för Boverket att till-
handahålla en sammanhängande statistik som är fri att använda. Med anledning 
av två av Boverkets pågående regeringsuppdrag, innehåller enkäten i år även 
frågor om barns medverkan i planerings- och stadsutvecklingsprojekt samt 
kommunens användning av Boverkets digitala vägledningar och tekniska lös-
ningar. 

Plan-, bygg- och tillsynsenkäten är i år uppdelad i fem delar: 

Del 1. Översiktsplanering 
Frågor om digitalisering och barnkonventionen. 

Del 2. Detaljplanering 
Frågor om planbesked, digitalisering och barnkonventionen. 

Del 3. Markanvisningar 
Frågor gällande lag (2014:899) om kommunala markanvisningar. 

Del 4. Lov och byggande 
Frågor om ärenden om lov, förhandsbesked, anmälan, handläggningstider med 
mera. 

Del 5. Tillsyn 
Frågor om tillsynsärenden, ingripanden med mera. 

 
Er medverkan i årets enkäter är av stor betydelse och vi ser fram emot ett fort-
satt gott samarbete med er.  

 
Med vänlig hälsning 

 

Peter Fransson  
Avdelningschef  
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Kontaktuppgifter 
 
Projektledare Bostadsmarknadsenkäten 
Marie Sand 
bme@boverket.se 
 
Projektledare Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 
Marie Rosberg 
pbe@boverket.se 

Kontaktperson BAB-utvärderingen 
Maria Pleiborn 
bab@boverket.se 

mailto:bme@boverket.se
mailto:pbe@boverket.se
mailto:bab@boverket.se


   

 

 

Protokoll 2021-10-27  

Fört vid sammanträde med styrelsen för Stenungsunds Energi & Miljö AB. Onsdagen den 27 

oktober 2021, kl 14:10-16:30 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 
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 
   
   
   

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson  
HMS- & Kvalitetsansvarig Caroline Nelson  

 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson som justerare och Caroline Nelson 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: 2 st. Antal olycksfall: 0 st. 

Sjuktal tom 2021-08-31 

Andel sjukfrånvaro: 1,81 %. Frånvarotimmar: 192 timmar. 

Corona 

Vd informerar om status för bolaget gällande covid-19. Servicebesök hos kund pågår igen. 
Stenungsunds Energi återgår sakta till det normala (tiden innan Covid -19), men är försiktiga 
vid kontakt med entreprenörer och besökare i våra lokaler. Fortsatt noga med hygien och 
stanna hemma vid förkylningssymtom. 

Rekrytering  

Rekrytering pågår av en person för projekt- och arbetsledning. 

Producerad energi tom september 
Abonnerad effekt                43 323 kW                      
Antal anläggningar              1 407 st 
Producerad energi              70 511 MWh 
Restvärme                            91,4 % 

Uppgradering av värmeverk Stora Höga 
Pelletspannan i Stora Höga är nu utbytt och justeras i nuläget in för att beräknas vara i drift 
inom en vecka. Arbetet pågår och har dragit ut något på tiden, men är nu i sin slutfas.  

Tärngatan - A-Hus 
A-hus bygger 7 villor på Tärngatan i Strandnorum och anslutning pågår. 

Överföringsledning Stora Höga 
Vd redogör för tidsplanen för utbyggnad av kulvertnätet i Stenungsund till Stora Höga. 
Detaljprojektering pågår och geotekniska undersökningar beräknas ske i februari. 
Upphandling              2022 Q2-Q3      
Investeringsbeslut    2022 Q4            
Byggstart                    2023        

Övrigt pågående är:    
• Projektering skolor Hallerna 

• Projektering Munkeröd 1:12 och Kärr 

• Hus 13 Solgårdsterrassen 

• Ny prismodell 

 

Offerter: 

• Lastbilstvätt Strykjärnet 

• LSS-boende Kristinedal 

• Förtätningsvillor 

Kommande: 

• Hasselhöjden – Stort behov av uppgradering av befintligt internkulvertnät.  

• Utbyggnad resecentrum 

• Utredning solcellspark 

§ 5. Ekonomi  

Delårsrapport tom september redovisades och visar på ett positivt resultat på 5 203 tkr.  
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§ 6. Budget Beslut 

Förutsättningar 

• Andel restvärme                                    

• Försäljning  

• Lån amorterat 

• Underhållsbehov 

• Anslutningsavgifter 

 

94 % 
Något ökande 
7 mkr 
Oförändrat 
Lägre 

Kostnader 

• Energi                                              

• Avskrivningar       

• Personal 

• Investeringar 

 

Ökande 
Lägre 
Ökande 
Oförändrat 

Taxan förblir oförändrad 2022. Energi- och bränslekostnader samt priser på material och varor har ökat 
mycket senaste tiden. Rekrytering pågår av en person inom projekt- och arbetsledning. 
Bifogar Budget 2022 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren (Bilaga 1) 

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten. 
 

§ 7. Handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren Beslut 

Genomgång av verksamhetens uppdaterade strategiska mål och handlingsplan. Kommunkoncernens mål 
och fokusmålen i Agenda 2030 har integrerats. Diskussion fördes kring vilka av målen i Agenda 2030 som 
verksamheten ska fokusera på. 

Styrelsen beslutade att godkänna handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 
med möjlighet för presidiet att justera verksamhetens fokusmål i Agenda 2030. 

§ 8. Intern kontrollplan Beslut 

Bifogar Intern kontrollplan för 2022. (Bilaga 2) 

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets interna kontrollplan 2022. 
 

§ 9. Återkoppling ägardialog  

Ordförande och VD redogör för ägardialogen som hölls 2021-10-20. Möjligheter att utveckla 
verksamheten med solcellspark diskuterades och en utredning bör tas fram i ämnet. Ägarna är nöjda med 
verksamheten.  
 

§ 10. Övrigt 

Inget övrigt 

§ 11. Avslutning 

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade därmed mötet avklarat. 

 

Justeras  Protokollförare 

   

Lars-Ebbe Pettersson  Caroline Nelson 

 
 

  

Lennart Svensson   

 

Comfact Signature Referensnummer: 1214473



Detta dokument har
undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN
Protokoll 20211027.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV
Pernilla Dahlqvist

ÄRENDEREFERENS
1214473

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

Detta är en signatursida
Sida 1 av 1

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i
Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av

signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs
(Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk

e-legitimation.
Läs mer på https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering



 

 

 

 

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1214473



 

1 
 

 

Vision 
”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del  
i energisystemet som bidrar till ett hållbart 
samhälle – nu och för framtida generationer.” 

 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2022 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och 
bidrar till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och 
arbetssätt fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som 
hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, 
främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå 
målen har Sveriges energibolag flera viktiga roller. 
Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att 
kritiskt analysera målen. Stenungsunds Energi skall 
vara en del av lösningen och har därför valt att 
fokusera på i första hand fem av de sjutton globala 
målen som är antagna i Agenda 2030, varav två av 
dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

  

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

*Mål kommunkoncernen 2022: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 

 

 

 Vår affärsidé 
”Vi skall vara det naturliga 
första valet av värme till 
bostäder, verksamheter 
och industri.”  
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Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med 

kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar 

för våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har 

rätt kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 

långsiktiga värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator: 

Andel upphandlade inköp  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 
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3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till 

att nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund 

Indikator: Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 

• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: 

Förbrukat fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på 

PRIO-listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar 

till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

våra anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika 

inom verksamheten 
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Större förändringar 

Kunder & Marknad 

Byggnation 
Produktionen av nya bostäder fortsätter i hög takt inom vårt område. Detta skapar möjligheter att 
ansluta nya kunder. 

Energibesparing 
Högre årsmedeltemperaturer och kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till 
befintliga kunder. Samtidigt kompenseras detta med nyanslutningar gjorda under de senaste åren. 

Produktion & Distribution 

Bränsle 
Priserna för restvärme stiger något medan priserna för el och biogas stiger kraftigt.  

Utbyggnad 
Inkoppling av tio nya flerfamiljshus på Solgårdsterassen färdigställs och arbete med anslutning av nya 
skolor på Hallerna påbörjas.  

Ny restvärmekälla 
För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter 
för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. 

Stora Höga 
Befintligt värmeverk är uppgraderat men ny panna som säkrar driften kommande år.  
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Budget 2022 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Driftbudget KSEK  2020 2021 2022 2023 2024 
        
Effektavgifter Huvudnät  19 092               19 000         19 800          21 000         21 700     

Energiavgifter Huvudnät       21 966        23 600         23 616         24 800          25 000     

Energiavgift Stora Höga         955            1 000            1 000            1 000            1 000     

Övriga intäkter        17 231            5 299            4 331            4 800            5 000     

Intäkter     59 244        48 899        48 747        51 600        52 700     

        
Material och varor  - 15 694     - 18 620     - 20 826     - 21 243     - 21 667     

Personalkostnader  - 6 641     - 7 166     - 7 936     - 8 333     - 8 749     

Övriga kostnader  - 11 405     - 11 469     - 11 245     - 11 470     - 11 699     

Avskrivningar   - 6 959     - 6 465     - 5 385     - 5 500     - 5 500     

Kostnader  - 40 699     - 43 720     -  45 392     - 46 545     - 47 616     

         

Resultat efter avskrivningar       18 545            5 179            3 355            5 055            5 084     

Finansiella poster  - 929     - 637     - 498     - 500     - 500     

Resultat efter Fin. Poster      17 616           4 542           2 857           4 555           4 584     

        
Bokslutsdispositioner  - 17 609     - 4 537     - 2 852     - 4 550     - 4 579     

Skatt   - 7     - 5     - 5     - 5     - 5     

Resultat  0     0     0     0     0     

        

Investeringar    9 659          7 000          10 000            8 000            8 000     

Soliditet %       42,63            44,83            45,63            47,14     48,67     

Avkastning på JEK %       26,91           6,58              4,01              6,09              5,85     
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Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2022 
 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Balansräkning KSEK 2020 2021 2022 2023 2024 

        

Anläggningstillgångar     142 639        143 174        147 789        150 289        152 789     

Varulager           641               600               600                400                400     

Kortfristiga Fordringar        9 271             9 145             6 698             6 937             6 780     

Kassa Bank          1 000             1 000             1 000             1 000             1 000     

Tillgångar    153 551       153 919       156 087       158 626       160 969     

        

Bundet Eget Kapital   205     205     205     205              205     

Fritt Eget Kapital  24     24     24     24                24     

Obeskattade reserver       83 634          88 171           91 023           95 573        100 152     

Långfristiga Skulder       62 000          55 000          50 000          45 000          40 000     

Kortfristiga skulder       7 688           10 519           14 835          17 824           20 588     

Eget kapital och skulder     153 551       153 919       156 087       158 626       160 969     

       

Kassaflödesanalys KSEK 2020 2021 2022 2023 2024 

Årets resultat  17 616                     4 542             2 857             4 555             4 584     

Avskrivningar          6 959            6 465            5 385           5 500             5 500     

Medel från verksamheten        24 575          11 007          8 242           10 055         10 084     

        

Investeringar  - 9 659 - 9 000     - 10 000     - 8 000     - 8 000     

Kassaflöde från investeringsverks.   - 9 659 - 9 000     - 10 000     - 8 000     - 8 000     

        

Amortering av lån  - 5 000     - 7 000     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Nya lån                 0                      0                      0                      0                      0       

Kassaflöde från finansverks.   - 5 000     - 7 000     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Årets kassaflöde  9 916     - 4 993     - 6 758     - 2 945     - 2 916     

       

Energi  2020 2021 2022 2023 2024 

Producerad energi MWh       89 223      95 200          96 000          97 000           98 000     

Antal anläggningar st         1 395             1 408             1 420             1 435             1 450     

Abonnerad effekt MW       42 821           43 300           43 300           43 400           43 500     
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Budget 2020 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

”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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Intern kontroll för Stenungsunds Energi & Miljö AB 
Intern kontroll är en process för att identifiera och förebygga risker, undvika korruption och vidta för-
bättringar i syfte att bolaget skall uppnå de mål som satts upp av ägarna och att de lagar som är aktu-
ella följs. Det är främst ledningen och övriga anställda som med sin kompetens, erfarenheter, integri-
tet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. En viktig förutsättning för att 
den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och be-
ståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara 
en integrerad del organisationens styrsystem. Intern kontroll är ett hjälpmedel, och inte ett mål eller 
en rutin i sig själv, som i hög grad skall vara integrerad i den ordinarie verksamheten.  

Organisation 
• Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
• Verkställande direktören skall se till att riktlinjer för den interna kontrollen upprättas i enlighet 

med för koncernen gällande riktlinjer och föreskrifter. 
• Anställd är skyldig att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Den anställde skall 

omedelbart rapportera brister i den interna kontrollen till närmast överordnad. 

Risk och väsentlighetsbedömning 
Riskanalysen startar med att ogynnsamma händelser identifieras. Därefter bedöms risk och konse-
kvens för varje identifierad händelse.  

Områden som skall bedömas är: 

• Ekonomi 
• Personal 
• Verksamhet 

Till hjälp att värdera händelsen används följande matris: 

Allvarlig 4 8 12 16  

Kännbar 3 6 9 12 Hög 

Lindrig 2 4 6 8 Medel 

Försumbar 1 2 3 4 Låg 

Konsekvens 
 

Risk 

Osannolik Mindre  
sannolik 

Möjlig Sannolik  

Protokoll Risk- och väsentlighetsbedömning – bilaga 1 
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Kontrollplan 
I Bolagets kontrollplan skall anges: 

• Vilka rutiner som ska följas upp 
• Vilka kontrollmoment som skall följas upp 
• Vem som är ansvarig för att genomföra kontrollen 
• Omfattningen av uppföljningen (frekvensen) 
• Kontrollmetod (stickprov eller komplett) 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras 

Kontrollplan – bilaga 2 

Rapportering 
Kontrollrapport överlämnas av VD till styrelsen inför styrelsemöte i december. 

Genomförande 
Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och eventuella egna utförda kontrollinsatser 
utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtagas. 

På styrelsemöte i oktober: 

• Revidering av Risk och väsentlighetsbedömning 
• Revidering av Kontrollplan 
• Antagande av dokument för kommande år 

På styrelsemöte i december: 

• Uppföljning och godkännande av innevarande års intern kontroll 
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Bilaga 1 – Risk- och väsentlighetsbedömning 2022 

 Riskbild Risk Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Ekonomi      
Resultat/budgetuppföljning Intäkter/Kostnader avviker från budget Mindre sannolik Lindrig  VD 

Leverantörsbetalningar Felaktig utbetalning Möjlig Lindrig  All personal 

Kundfakturor Felaktig debitering Försumbar Lindrig  Ekonomiansvarig 

Projektering Felaktig kalkylering Möjlig Kännbar   VD 

Investeringar Felbeslut Minde sannolik Kännbar  VD 

Personal      
Lönehantering Otillbörlig löneutbetalning Osannolik Försumbar  Ekonomiansvarig 

Hälsa Ohälsa bland personal Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Kompetens Personal har ej rätt kunskap Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Rekrytering Felrekrytering Möjlig Lindrig  VD 

Verksamhet      
Mätvärdesinsamlingar kund Felaktiga värden innebär felaktig debitering Osannolik Lindrig  Driftspersonal 

Leverantörsavtal Bristfälliga upphandlingsrutiner Möjlig Lindrig  VD 

Energileveranser Felaktigt bränsleval Mindre sannolik Försumbar  Driftspersonal 

Energileveranser Långvarigt/permanent avbrott i restvärmeleverans Mindre sannolik Allvarlig  VD 
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Lagar Lagöverträdelse Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Ledningsnät Ledningsbrott Mindre sannolik Allvarlig  Driftspersonal 

Arbetsmiljö Skador/olyckor på personal Möjlig Lindrig  HMS-ansvarig 

Miljö Miljöbrott i samband med entreprenadarbeten Mindre sannolik Lindrig  HMS-ansvarig 

Dokumentation Brist på dokumentation av imaginära tillgångar Sannolik Kännbar  VD 
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Bilaga 2 - Kontrollplan 2022 

 Kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens Metod Rapportering  

Ekonomi      
Resultat / Budgetuppföljning Att ekonomisk ram innehålles VD Månad Enligt rutin Styrelse 

Leverantörsbetalningar Att rätt belopp betalas ut Samtliga Löpande Rutin  VD 

Kundfakturor Att rätt belopp faktureras Faktureringsgrupp Månad Stickprov VD 

Projektering Jämföra kalkyler med utfall VD Löpande Rutin Styrelse 

Investeringar Säkerställa att rätt underlag finns för beslut VD Löpande Rutin Styrelse 

Personal      
Lönehantering Uppföljning av ersättningar Ekonomiansvarig Månad Enligt rutin VD 

Hälsa Att hälso- och friskvård bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Kompetens Uppföljning av utbildningsplan HMS-ansvarig År Enligt rutin VD 

Rekrytering Kontrollera utfall av uppsatt spec. HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Verksamhet      

Mätinsamlingar 
Att insamlade värden överensstämmer med 

debiterad energi 
Driftspersonal Månad Stickprov VD 

Leverantörsavtal Att leverantörsavtal är optimerade VD År Enligt rutin Styrelse 

Energileveranser Att löpande beställning görs utifrån bästa ekonomi Driftspersonal Löpande Enligt rutin VD 
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Energileveranser Avtalstrohet och omvärldsbevakning VD Löpande Rutin Styrelse 

Lagar Att gällande lagar och förordningar efterlevs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Arbetsmiljö Att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Miljö Att entreprenörer uppfyller ställda krav HMS-ansvarig Löpande Enligt rutin VD 

Dokumentation Att register över kunder och anläggningar upprätt-
hålls. Ekonomiansvarig Löpande Enligt rutin VD 
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Vision 
”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del  
i energisystemet som bidrar till ett hållbart 
samhälle – nu och för framtida generationer.” 

 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2022 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och 
bidrar till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och 
arbetssätt fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som 
hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, 
främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå 
målen har Sveriges energibolag flera viktiga roller. 
Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att 
kritiskt analysera målen. Stenungsunds Energi skall 
vara en del av lösningen och har därför valt att 
fokusera på i första hand fem av de sjutton globala 
målen som är antagna i Agenda 2030, varav två av 
dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

  

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

*Mål kommunkoncernen 2022: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 

 

 

 Vår affärsidé 
”Vi skall vara det naturliga 
första valet av värme till 
bostäder, verksamheter 
och industri.”  
 



 

2 
 

Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med 

kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar 

för våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har 

rätt kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 

långsiktiga värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator: 

Andel upphandlade inköp  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 
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3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till 

att nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund 

Indikator: Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 

• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: 

Förbrukat fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på 

PRIO-listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar 

till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

våra anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika 

inom verksamheten 

 

 



 

4 
 

 

 

Större förändringar 

Kunder & Marknad 

Byggnation 
Produktionen av nya bostäder fortsätter i hög takt inom vårt område. Detta skapar möjligheter att 
ansluta nya kunder. 

Energibesparing 
Högre årsmedeltemperaturer och kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till 
befintliga kunder. Samtidigt kompenseras detta med nyanslutningar gjorda under de senaste åren. 

Produktion & Distribution 

Bränsle 
Priserna för restvärme stiger något medan priserna för el och biogas stiger kraftigt.  

Utbyggnad 
Inkoppling av tio nya flerfamiljshus på Solgårdsterassen färdigställs och arbete med anslutning av nya 
skolor på Hallerna påbörjas.  

Ny restvärmekälla 
För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter 
för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. 

Stora Höga 
Befintligt värmeverk är uppgraderat men ny panna som säkrar driften kommande år.  
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Budget 2022 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Driftbudget KSEK  2020 2021 2022 2023 2024 
        
Effektavgifter Huvudnät  19 092               19 000         19 800          21 000         21 700     

Energiavgifter Huvudnät       21 966        23 600         23 616         24 800          25 000     

Energiavgift Stora Höga         955            1 000            1 000            1 000            1 000     

Övriga intäkter        17 231            5 299            4 331            4 800            5 000     

Intäkter     59 244        48 899        48 747        51 600        52 700     

        
Material och varor  - 15 694     - 18 620     - 20 826     - 21 243     - 21 667     

Personalkostnader  - 6 641     - 7 166     - 7 936     - 8 333     - 8 749     

Övriga kostnader  - 11 405     - 11 469     - 11 245     - 11 470     - 11 699     

Avskrivningar   - 6 959     - 6 465     - 5 385     - 5 500     - 5 500     

Kostnader  - 40 699     - 43 720     -  45 392     - 46 545     - 47 616     

         

Resultat efter avskrivningar       18 545            5 179            3 355            5 055            5 084     

Finansiella poster  - 929     - 637     - 498     - 500     - 500     

Resultat efter Fin. Poster      17 616           4 542           2 857           4 555           4 584     

        
Bokslutsdispositioner  - 17 609     - 4 537     - 2 852     - 4 550     - 4 579     

Skatt   - 7     - 5     - 5     - 5     - 5     

Resultat  0     0     0     0     0     

        

Investeringar    9 659          7 000          10 000            8 000            8 000     

Soliditet %       42,63            44,83            45,63            47,14     48,67     

Avkastning på JEK %       26,91           6,58              4,01              6,09              5,85     
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Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2022 
 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Balansräkning KSEK 2020 2021 2022 2023 2024 

        

Anläggningstillgångar     142 639        143 174        147 789        150 289        152 789     

Varulager           641               600               600                400                400     

Kortfristiga Fordringar        9 271             9 145             6 698             6 937             6 780     

Kassa Bank          1 000             1 000             1 000             1 000             1 000     

Tillgångar    153 551       153 919       156 087       158 626       160 969     

        

Bundet Eget Kapital   205     205     205     205              205     

Fritt Eget Kapital  24     24     24     24                24     

Obeskattade reserver       83 634          88 171           91 023           95 573        100 152     

Långfristiga Skulder       62 000          55 000          50 000          45 000          40 000     

Kortfristiga skulder       7 688           10 519           14 835          17 824           20 588     

Eget kapital och skulder     153 551       153 919       156 087       158 626       160 969     

       

Kassaflödesanalys KSEK 2020 2021 2022 2023 2024 

Årets resultat  17 616                     4 542             2 857             4 555             4 584     

Avskrivningar          6 959            6 465            5 385           5 500             5 500     

Medel från verksamheten        24 575          11 007          8 242           10 055         10 084     

        

Investeringar  - 9 659 - 9 000     - 10 000     - 8 000     - 8 000     

Kassaflöde från investeringsverks.   - 9 659 - 9 000     - 10 000     - 8 000     - 8 000     

        

Amortering av lån  - 5 000     - 7 000     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Nya lån                 0                      0                      0                      0                      0       

Kassaflöde från finansverks.   - 5 000     - 7 000     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Årets kassaflöde  9 916     - 4 993     - 6 758     - 2 945     - 2 916     

       

Energi  2020 2021 2022 2023 2024 

Producerad energi MWh       89 223      95 200          96 000          97 000           98 000     

Antal anläggningar st         1 395             1 408             1 420             1 435             1 450     

Abonnerad effekt MW       42 821           43 300           43 300           43 400           43 500     
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Budget 2020 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

”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 5. 
Fört vid sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme. Onsdagen den 27 oktober 

2021, kl 14:00-14:10 

Plats: Hantverkaregatan 32 

 

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 
   
   
   

Närvarande tjänstemän 
VD Erland Astorsson  
Ekonomiansvarig Caroline Nelson  

 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Lars-Ebbe Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare och protokollförare 

Lennart Svensson valdes till justerare och Caroline Nelson till protokollförare. 

§ 3. Förgående protokoll Beslut 

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 4. Ekonomi  

Resultatet redovisades t o m september och följer enligt plan. 

§ 5. Budget 2022 Beslut 

Styrelsen beslutade att godkänna budgeten för 2022. 

Comfact Signature Referensnummer: 1214481



   

§ 6 Övrigt 

Inga övriga frågor togs upp.  

§ 7 Avslutning 

Ordföranden tackade deltagarna, och förklarade därmed mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Justeras  Protokollförare 

 

 

  

Lars-Ebbe Pettersson  Caroline Nelson 

 

 

  

Lennart Svensson   

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1214481
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Stiftelsen 
Utfall            

2020

Utfall  Jan-

sept 2020

Utfall Jan- 

Sept 2021

Prognos            

2021

Budget           

2022

Rörelsens intäkter

Övriga intäkter 2415 1810 1780 2390 2540

Summa rörelseintäkter 2415 1810 1780 2390 2540

BRUTTOVINST 2415 1810 1780 2390 2540

Löner -1986 -1475 -1479 -2000 -2150

Underhåll mm -24 -23 -24 -24 -26

RESULTAT FÖRE AVSKR. 405 312 277 366 364

Avskrivningar -400 -309 -272 -363 -362

RESULTAT EFTER AVSKR. 5 3 5 3 2

Finansiella intäkter/kostn.

Ränteintäkter

Övr finansiella intäkter -1 -1 -2

Räntekostnader -1 -1 -2 -2

Övr finansiella kostnader

Summa finans. intäkter/kostn. -1 -1 -2 -4

RES EF. FINANS. POSTER 4 1 3 -1 2

Upplösn. överavskrivningar 363 362 362

RESULTAT FÖRE SKATT 367 1 3 362 364

Skatter -79 -75 -75

BERÄKNAT RESULTAT 288 1 3 288 289

Comfact Signature Referensnummer: 1214481



   
Dnr: 
Sammanträde 2021-10-22 
Henrik Svedberg 

  
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

     

TU – Rättelse delårsrapport januari-augusti 
Samordningsförbundet Älv & Kust 

 
Bakgrund 
Vid förbundets styrelsemöte 2021-09-24 fattades beslut om delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2021. I prognosen för helåret har en felaktig uträkning identifierats i 
efterhand som påverkar budgetförutsättningarna för 2022. 

 
 

Ärendet 
I delårsrapporten prognostiserades för ett tillgängligt eget kapital om 1 672 tkr för 2022. 
I sammanräkningen av utgifter för ESF-projekt Respondere har budgetposten för 
gemensamma aktiviteter inte inkluderats på grund av tekniskt misstag. Det påverkar 
förbundets utgifter negativt med 667 tkr i prognosen för helåret 2021. 
 

 
Styrelsen föreslås besluta: 

 Notera till protokollet att ett fel om 667 tkr i redovisningen av prognos för 
helåret 2021 är identifierat. 

 Notera att det beräknade egna kapitalet vid utgången av 2021 beräknas uppgå 
till ca 1 000 tkr 

 Översända informationen till förbundets medlemmar som tagit del av beslutad 
delårsredovisning.  

 
 
 
 
    
                 Henrik Svedberg 
                 förbundschef 
 
 
 



   
Dnr: 
Sammanträde 2021-10-22 
Henrik Svedberg 

  
 Tjänsteutlåtande 
 
 

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se 
 

Jämställda beslut 
 

Frågor inför ett beslut 
 

1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
(tex vid en insats, vänder den sig lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?) 
Förbundets verksamhet lyfter genusperspektiv i all sin verksamhet.   

2. Kommer individbaserad statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? Nej 

3. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på kort- eller lång sikt?  Nej 

4. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta? Nej 
 

5. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? Ja 
 

 





                                                                                             
PÅMINNELSE      

     Stockholm 15 nov 2021 

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 15 december 2021. 

90 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
längst ner 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 för Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan 
bäst bedrivs i en kommun. Denna går av stapeln 24 nov 2021 digitalt. 

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 & Landsting 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 2021–2022 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2021.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2021–2022. 
 
 

 

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
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Protokoll från styrelsesammanträde per capsulam i 


Solgårdsterrassen AB 


 


Tid: 2021-10-26  


Med anledning av att VD för Stenungsundshem AB entledigats från sin tjänst 


behöver revidering av §5 från senaste Styrelsemötet i Solgårdsterrassen AB 


revideras. Detta sker genom nedan där punkten reviderats med följande lydelse 


och därpå kommande beslut.  


                            


§5. Delegation/fullmakt gällande handlingar kopplade till produktion av 


hus 16, 17 samt hus 13.   


Förvaltningen önskar underlätta daglig hantering av aktiviteter, tecknande av 


avtal och inköp i Solgårdsterrassen AB genom att VD för Stenungsundshem AB 


ges fullmakt att hantera frågorna.   


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- Ge Stenungsundshems VD samt Per S Asker jr, Thomas Dahl, Lovisa 


Johansson, Anne-Lie Fred, Anders Rollings, Marika Skeppsdal, Pia 


Rohdin, Andreas Bergstrand samt Johanna Bergstrand fullmakt i enlighet 


med de regler och den delegationsordning som finns i Stenungsundshem 


AB att hantera uppkomna handlingar och beställningar kopplade till hus 


16, 17 samt hus 13 för Solgårdsterrassen AB.  


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Andreas Bergstrand 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Ledamot   ………………………… 


  Gunnar Pettersson 


 


Ledamot   ………………………… 


  Lennart Svensson 


 













                                     


  


 


Protokoll från styrelsesammanträde per capsulam 


Tid: 2021-10-28 


                            


§ 1. Revidering av delegationsordning  


Med anledning av att VD entledigats från sin tjänst och att styrelsens 


ordförande tillträtt som tillförordnad VD fram till och med 30 november och 


Andreas Bergstrand tillträder som tillförordnad VD den 1 december har 


bolagets Delegation på firmateckning reviderats.  


 


Styrelsen beslutar att: 


   


- anta bilagda reviderade Delegation på 


firmateckning, daterad 2021-10-28 


 


 


  


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Andreas Bergstrand 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


 


 Vice orförande ………………………… 


   Helena Nävergårdh 


  


Ledamot  ………………………… 


  Lennart Svensson 


 


Ledamot  ………………………… 


  Bo Karlsson 


 


Ledamot  ………………………… 


  Gunnar Pettersson 
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                   Delegation på firmateckning   
                   (Beslutad på styrelsemöte per capsulam 2021-10-28)  
 
 
                       Revidering av företagets delegationsrätt 


 
 


                          Styrelsen beslutar 
 


att  reverser, skuldebrev och förbindelser i samband med omplacering av lån, omskrivning av 
reverser på befintliga lån, samt nedanstående handlingar får mellan 2021-10-22 och 2021-
11-30 tecknas av VD Jan Rudén pers.nr (511126-5079) och Per S. Asker jr. pers.nr 
(571228-2838), två i förening. Från 2021-12-01 får ovan beskrivet tecknas av VD Andreas 
Bergstrand pers.nr (721110-4877) och Per S. Asker jr. pers.nr (571228-2838), två i förening.    


 
att      mellan 2021-10-22 och 2021-11-30 får VD Jan Rudén och Per S. Asker jr. och från 2021-


12-01 VD Andreas Bergstrand och Per S. Asker jr. var för sig för företagets räkning omsätta 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning (även 
byte av kreditgivare). 


 
att hyreskontrakt för affärs- och kontorslokaler undertecknas av VD. 


 
Att hyreskontrakt för bostäder tecknas av Lovisa Johansson, Anne-Lie Fred  
och Anders Rollings, två i förening. 


 
att       hyreskontrakt för förråd, garage och bilplatser tecknas av Lovisa Johansson, Anne-Lie Fred 


och Anders Rollings, var för sig. 
 


att   hyresredovisningar, vräkningsansökningar och liknande ärenden ställda till tingsrätt, 
länsstyrelse, kronofogde och övriga myndigheter undertecknas av Marika Skeppsdal,  


           Per S. Asker jr eller Pia Rohdin var för sig. 
 


att  ansökningar i fastighetsärenden till myndigheter undertecknas av firmatecknare eller av 
Andreas Bergstrand och Per S Asker jr., två i förening. 


 
att  anvisningar på bolagets bank eller postgiroväxlar, kvitteringar eller överlåtelser av till 


bolagets ställda checkar eller postremissväxlar undertecknas av firmatecknare, Per S Asker 
jr., Marika Skeppsdal och Johanna Bergstrand, två i förening. 


 
att       kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt  


undertecknas av firmatecknare, Per S Asker jr., Marika Skeppsdal och Johanna Bergstrand, 
två i förening. 
 


att  fullmakt lämnas till Anders Rollings eller Andreas Bergstrand att vara ombud i Svea Hovrätt, 
tingsrätt eller i hyresnämnd. 


 
att mellan 2021-10-22 och 2021-11-30 får VD Jan Rudén pers.nr (511126-5079) och Per S. 


Asker jr. pers.nr (571228-2838) och från 2021-12-01 VD Andreas Bergstrand pers.nr 
(721110-4877) och Per S. Asker jr. pers.nr (571228-2838) företräda oss gentemot våra 
banker och vidta alla åtgärder som anges nedan samt att i samband därmed två i förening 
underteckna alla därtill hörande handlingar: 
- Teckna avtal om betalnings- och kommunikationstjänster, 
- Att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller på annat sätt ta del av 
information om vårt engagemang hos banken och beordra överföringar och betalningar samt 







S:\POLICYS OCH RUTINER\DELEGATIONSORDNING\DELEGATION FÖR FIRMATECKNING 20211028.DOCX                         Sid 2 av 2 
 


för det fall att banken kräver att särskilt fullmakt för detta ändamål utfärdas, utfärda sådan 
med sig själva som befullmäktigad, samt 
- Ge fullmakt för viss person att via en av banken tillhandahållen kommunikationstjänst eller 
på annat sätt ta del av information om vårt uppdrag hos banken och att beordra överföringar 
och betalningar. 








		2021-10-29T11:11:39+0200


	

		2021-10-29T11:16:12+0200


	



