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Föredragningslista 
 
 
 
Ärende  
1 Val av justerare 

Justering 15 juni 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Allmänhetens frågestund 
 
 

   

4 Aktuell kommuninformation 
 
 

 KS 
2022/57 

 

5 Delredovisning - tillfällig beredning för 
översyn av Kost- och hållbarhetspolicy 

 KS 
2022/319 

 

6 Hamnordning för Stenungsunds kommun 
 
 

 KS 
2022/113 

 

7 Stenungsunds Ridklubb - omprövning av 
särskilt riktat stöd 
 
 

 KS 
2021/359 

 

8 Ansökan om investeringsstöd – Stenungsunds 
Dragkampsklubb 
 
 

 KS 
2022/356 

 

9 Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 
 
 

 KS 
2022/445 

 

10 Uppföljning och prognos Stenungsunds 
kommun 2022 april 
 
 

 KS 
2022/268 

 

11 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
& Kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2021 
 

 KS 
2022/330 
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12 Antagande av uppdragsbeskrivning för den 
politiska organisationen 2023-2026 
 
 

 KS 
2021/1019 

 

13 Antagande av arvodesreglemente 2023-2026 
 
 

 KS 
2022/409 

 

14 Taxor och avgifter för hamnverksamheten 
 
 

 KS 
2022/427 

 

15 Taxor och avgifter för idrottshallar och 
anläggningar 
 
 

 KS 
2022/428 

 

16 Taxor och avgifter för simhallen 
 
 

 KS 
2022/448 

 

17 Taxor och avgifter för konferens- och 
möteslokaler samt skolsalar som administreras 
av Kultur och Fritid 
 
 

 KS 
2021/862 

 

18 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
 

 KS 
2022/290 

 

19 Taxa för offentlig kontroll av animaliska 
biprodukter 
 
 

 KS 
2022/291 

 

20 Taxa för tillsyn över handel med receptfria 
läkemedel 
 
 

 KS 
2022/292 

 

21 Taxa enligt strålskyddslagen 
 
 

 KS 
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22 Taxa enligt miljöbalken 
 
 

 KS 
2022/295 

 

23 Taxa enligt lag om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa 
 

 KS 
2022/297 
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24 Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
 

 KS 
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25 Reviderade riktlinjer för färdtjänst 
 
 

 KS 
2022/107 

 

26 Höjning av avgifter för kostavdrag 
 
 

 KS 
2022/386 

 

27 Avfallsföreskrifter 2022 
 
 

 KS 
2022/101 

 

28 Remittering av förslag till 
bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
 
 

 KS 
2021/183 

 

29 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
bokslut 2021-12-31 
 
 

 KS 
2022/276 

 

30 Beredningarnas verksamhetsberättelser för 
2021 
 
 

 KS 
2022/4 

 

31 Begäran om entledigande från uppdrag som 
ersättare i valberedningen - Annika 
Gustafsson (V) 
 
 

 KS 
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32 Fyllnadsval av en ledamot och en ersättare i 
valberedningen 
 

 KS 
2022/26 
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 KS 
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ledamot i kommunstyrelsen - Emma Ramhult 
(V) 
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2022/27 

 



 

 

Kallelse
Kommunfullmäktige          

                   2022-06-08
 

35 Fyllnadsval av en ledamot i kommunstyrelsen 
 

 KS 
2022/26 
 

 

36 Anmälningsärende - Motion om triangelled, 
initierad av Alexandra Ward-Slotte (M) 
 

 KS 
2022/492 

 

37 Anmälningsärende - Motion om Fritidspolitisk 
plan, initierad av Lisbeth Svensson (L) 
 

 KS 
2022/26 

 

 
 



 



 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 151 Dnr: KS 2022/113 
 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar Hamnordning för Stenungsunds kommun. Reglerna gäller tills 
vidare.  Därmed upphör ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av Stenungsunds kommuns 
förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt ”Ordningsstadgar för 
kommunens gästhamnar”, som båda antogs 2006 att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2006 ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av 
Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt 
”Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar”. Dokumenten är i behov av revidering.  
 
Förslaget till Hamnordning för Stenungsunds kommun innehåller de båda tidigare 
dokumenten i en reviderad form. Dokumentet fastställer regler för användande av 
kommunens båthamnar inklusive gästhamnsplatser samt uppläggningsplatser på land.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-05-04 § 35 
Tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 
Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar 2006-02-06 
Ordningsstadgar för hamnen – Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar 
2006-02-06 
Protokollsutdrag KF 2006-02-06 Revidering av kommunens Hamnordning 
 
Beslut skickas till 
Per.jacobsson@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-05-04

  
 
 
 
 
§ 35 Dnr: KS 2022/113 
 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar Hamnordning för Stenungsunds kommun. Reglerna gäller tills 
vidare.  Därmed upphör ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av Stenungsunds kommuns 
förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt ”Ordningsstadgar för 
kommunens gästhamnar”, som båda antogs 2006 att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2006 ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av 
Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt 
”Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar”. Dokumenten är i behov av revidering.  
 
Förslaget till Hamnordning för Stenungsunds kommun innehåller de båda tidigare 
dokumenten i en reviderad form. Dokumentet fastställer regler för användande av 
kommunens båthamnar inklusive gästhamnsplatser samt uppläggningsplatser på land.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 
Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar 2006-02-06 
Ordningsstadgar för hamnen – Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar 
2006-02-06 
Protokollsutdrag KF 2006-02-06 Revidering av kommunens Hamnordning 
 
 
Beslut skickas till 
Per.jacobsson@stenungsund.se 
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar Hamnordning för Stenungsunds kommun. Reglerna gäller tills 
vidare.  Därmed upphör ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av Stenungsunds kommuns 
förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt ”Ordningsstadgar för 
kommunens gästhamnar”, som båda antogs 2006 att gälla.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 6 februari 2006 ”Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av 
Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning” samt 
”Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar”. Dokumenten är i behov av revidering.  
 
Förslaget till Hamnordning för Stenungsunds kommun innehåller de båda tidigare 
dokumenten i en reviderad form. Dokumentet fastställer regler för användande av 
kommunens båthamnar inklusive gästhamnsplatser samt uppläggningsplatser på land.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ordningsstadgan för hamnen och Ordningsstadgan för kommunens gästhamnar är i behov av 
revidering. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har gjort språkliga förändringar och uppdaterat hänvisningar beträffande 
organisation. Övriga förändringar redogörs för nedan.  
  
Två dokument blir ett 
Ordningsstadgan för hamnen och ordningsstadgan för kommunens gästhamnar har tidigare 
varit två skilda styrdokument, båda beslutade av kommunfullmäktige. Förslaget innebär att 
dessa bestämmelser skrivs i samma dokument benämnt Hamnordning för Stenungsunds 
kommun. Detta överensstämmer med hur andra kommuner utformat liknande dokument.  
  
Förändringar i tidigare ordningsstadgor för hamnen 
Följande bestämmelser stryks ur dokumentet:  

1.  Båtägaren/skepparen förbinder sig att i båt inte förvara olja, gasol eller andra explosiva 
eller brandfarliga ämnen i utrymmen som inte är avsedda eller godkända för detta.  
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Motivering: Förvaltningen bedömer att detta följer av skrivningen om att följa tillämpliga 
lagar, författningar, förordningar och föreskrifter till skydd mot explosions- och brandfara, 
vattenföroreningar och annan miljöskada. 
  

2. Båtägaren/skepparen förbinder sig att själv vidtaga åtgärder (exempelvis meddela polis) 
för flyttning av båt som olovligt förtöjts på den upplåtna båtplatsen.  

Motivering: Om båtplatsen inte kan tillhandahållas är det hamnens ansvar och inte 
båtplatsinnehavarens. Vidare är det oklart vilka åtgärder som avses.   
  

3. Båtägaren/skepparen förbinder sig att inom hamnområdet inte vidtaga åtgärd som 
hindrar eller försvårar verksamheten eller trafiken. 

Motivering: Förvaltningen bedömer att detta täcks av skrivning om att i hamn och 
uppställningsplatser hålla god ordning samt att följa tillämpliga lagar, författningar, 
förordningar och föreskrifter. 
  

4. Båtägaren/skepparen förbinder sig att framföra motorfordon till bryggorna endast för av- 
och pålastning, och i enlighet med anvisning på trafikskyltar.  

Motivering: Detta är trafikregler som gäller generellt på området.  
 

5. I det fall kommunen i väsentlig omfattning bryter mot föreskrifter i kontraktet utöver 
vad som i § 7 sägs, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet.  

Motivering: Kommunens ansvar regleras i §§7-8 som också reglerar båtplatsinnehavarens rätt 
till avgiftsnedsättning. Det är oklart vilka övriga föreskrifter som åsyftas.  
  
Följande ändring har gjorts i dokumentet:  
Ändring från dag till månad i skrivningen nedan för att underlätta handläggning och 
debitering.  
Nytecknas kontrakt under pågående säsong (1/4-31/10) sker avgiftsdebitering från den månad 
erbjuden båtplats accepteras av båtplatsinnehavaren. 
Följande tillägg har gjorts i dokumentet:  

1. Kommunen kan medge uthyrning i andrahand med intervallet en säsong per 
femårsperiod.  

Motivering: Tydliggör förutsättningarna för uthyrning i andra hand.  
 

2.  Båtplatsinnehavaren svarar för att el endast avser laddning av batterier och enbart är 
kopplad till båten när båtplatsinnehavaren har full uppsikt över elanvändningen och 
anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. 
Obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur. 

Motivering: Förtydligande av vad el ska användas till samt säkerhetsåtgärder för användning 
av denna.  

3. Uppsägning av båtplats ska ske före 31 december under innevarande hyresår. 
Uppsägning som sker efter 31 december, medför betalningsskyldighet för båtplatsen 
under kommande säsong.  

4. Under ”Uppsägning och förverkan” görs ett tillägg som innebär att hamnverksamheten 
har rätt att säga upp båtplats om båtplatsinnehavaren inte nyttjat platsen under två år.  

Motivering: Förtydligar förutsättningar för uppsägning.  
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5. Ett avsnitt om regler för uppställning på Norra hamnplan har lagts till.   
Förändringar i tidigare ordningsstadgor för gästhamnen 
Följande ändring har gjorts i dokumentet:  

1. Tidigare skrivning: Hamnavgift erlägges enligt taxa i förskott mot kvitto, som skall 
fästas på synligt ställe på båten.  
Ny skrivning: Hamnavgift erlägges enligt taxa i förskott enligt betalningsrutin.   

Motivering: Skrivningen har ändrats för att stämma med nuvarande rutin för betalning av 
avgift.  
  

2. Tidigare skrivning: Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten, 
gäller även dingar med motor.  
Ny skrivning: Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten.  

Motivering: Förbudet mot okynnesförning gäller generellt i eller i anslutning till hamnen. 
  

3. Tidigare skrivning: Grill får inte användas inom hamnområdet. 
Ny skrivning: Grillning får endast ske på anvisad plats. 

Motivering: Skrivningen uppdateras till nuvarande tillämpning.  
  
Följande bestämmelser stryks ur dokumentet:  
Toaletter med direktutsläpp i vatten får inte användas. 
Motivering: Från 1 april 2015 är detta förbjudet enligt lag. 
  
Följande tillägg har gjorts i dokumentet:  
Färskvatten på bryggor och kajer är endast avsett för påfyllning av båtarnas färskvattentankar. 
Motivering: Skrivningen förtydligar vad färskvatten på bryggor och kajer bör användas till.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6 om rent vatten och sanitet för alla och mål 14 om hav och marina 
resurser.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Hamnordning för Stenungsunds kommun 
Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar 2006-02-06 
Ordningsstadgar för hamnen – Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar 
2006-02-06 
Protokollsutdrag KF 2006-02-06 Revidering av kommunens Hamnordning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Per.jacobsson@stenungsund.se 
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Hamnordning för Stenungsunds 
kommun 
Dessa ordningsregler gäller i båthamnar förvaltade av Stenungsunds 
kommun samt de markområden som upplåts för landförvaring av båtar. 
Hamnkontoret ansvarar för skötsel och drift av Stenungsunds kommuns 
hamnar. Hamnkaptenen eller annan som kommunen utser är kommunens 
representant i hamnen och dennes anvisningar ska följas. 

Säsongsplatser 
§ 1  Rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats och/eller vinteruppläggningsplats) förutsätter att 
kontrakt upprättas med kommunen. Innehav av båtplats är personlig och kan ej överlåtas. I kontraktet 
avtalas hyrestider, regler samt taxa.  

Med båtplatsinnehavare menas den person som hamnverksamheten registrerat som arrendator i kontrakt. 

§ 2  För yrkestrafik gäller särskilda avtal.  

 

Avgifter och kontrakt  
§ 3  

a) Ett löpande förstahandskontrakt upprättas mellan kommunen och båtplatsinnehavaren.  

b) Båtplatsinnehavaren äger rätt att utnyttja förtöjningsplatsen fr o m den 1 april t o m 31 
oktober. Vid nyttjandetidens utgång ska båten och allt förtöjningsgods vara avlägsnad från 
förtöjningsplatsen. Kommunen kan medge längre nyttjanderättstid för varje särskilt fall. 

c) Särskilt avtal kan tecknas om vinterplats vid anvisad brygga för perioden 1/11-31/3. Separat 
elavtal tecknas.  

d) Avgift för säsongsplats ska betalas till kommunen i enlighet med utfärdad faktura och inom 
angiven tid. Betalas inte fakturan inom angiven tid förlorar båtplatsinnehavaren rätten till 
båtplatsen. 

e) Nytecknas kontrakt under pågående säsong (1/4-31/10) sker avgiftsdebitering från den månad 
erbjuden båtplats accepteras av båtplatsinnehavaren. 

f) Båtplats får inte utan kommunens medgivande överlåtas eller uthyras i andra hand. 
Kommunen kan medge uthyrning i andrahand med intervallet en säsong per femårsperiod. 
Uthyrning utan Stenungsunds kommuns medgivande utgör grund för uppsägning. 

g) Kommunfullmäktige fastställer taxor. 

 

Typ av dokument 
Regler 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
 

Diarienummer 
2022/113 

Dokumentägare 
Sektor utbildning 

Giltighetstid  
Tillsvidare 
 

Framtagen av 
Utredare 
 

Reviderad 
 



 
 4 

Stenungsunds kommun
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Regler för båtplats  
§ 4 

Båtplatsinnehavaren förbinder sig att 
a) i hamn och uppställningsplatser hålla god ordning. 

b) anmäla till kommunen varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, liksom 
byte av båt.  

c) efterleva tillämpliga lagar, författningar, förordningar och föreskrifter till skydd mot 
explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöskada. 

d) följa förbudet mot tomgångskörning vid kommunens bryggor.  

e) i övrigt följa ordningsregler för kommunens gästhamnar. 

§ 5 

Båtplatsinnehavaren svarar för att 
a) båt är betryggande förtöjd så att skada eller olägenheter inte kan uppstå på kommunens 

bryggor eller bredvid liggande båtar. 

b) inte förvara jolle eller annan båt under eller på bryggor.  

c) el endast avser laddning av batterier och enbart är kopplad till båten när båtplatsinnehavaren 
har full uppsikt över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar ska vara utan skarvar 
mellan uttagsboxen och relingslisten. Obevakade kablar som upptäcks på området kommer att 
kopplas ur. 

d) om båt sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande 
eller länsning. 

e) uppallning av båt sker på ett betryggande sätt så att skada eller olägenhet inte kan uppstå på 
person eller intilliggande båtar. Uppenbara, akuta brister kan åtgärdas av hamnkapten på 
båtplatsinnehavarens bekostnad. 

§ 6  Hamnkaptenen har rätten att flytta båtar till lämpligare båtplats.  
 
§ 7  Om anvisad båtplats/brygga är bristfällig, exempelvis ur säkerhetssynpunkt, ska båtplatsinnehavaren 
snarast anmäla felet till kommunen för att ge kommunen tillfälle att avhjälpa bristen. 
 
§ 8  Om kommunen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har 
båtplatsinnehavaren rätt till avgiftsnedsättning som svarar mot förseningen. Dröjsmål som orsakas av 
myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan omständighet som kommunen inte 
råder över eller kunnat räkna med, ger dock inte båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift. 
 
 

Ansvar 
§ 9 

a) För person- och sakskada ansvarar kommunen respektive båtplatsinnehavaren enligt allmänna 
skadeståndsregler. Kommunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan 
drabba båtplatsinnehavarens båt eller tillbehör på grund av brand, stöld, kollision eller annan 
orsak. 
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b) Vid förtöjning inom kommunens hamnar samt vid vinteruppläggning ska båten vara 
ansvarsförsäkrad. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger kommunen rätt att häva 
gällande avtal. 

c) Vid skada ska båtplatsinnehavare anmäla det till det försäkringsbolag båtplatsinnehavaren 
anlitar och reglering ska ske via försäkringsbolaget. Kopia av anmälan ska skickas till 
kommunen. 

d) Båtplatsinnehavaren är skyldig att ersätta kommunen för sådan skada på kommunens 
anläggning eller annan egendom som orsakas av båtplatsinnehavaren eller av annan som 
handlar på dennes uppdrag. 

e) Finns flera ägare till en och samma båt är båtens ägare solidariskt ansvariga för fullgörande av 
skyldigheterna enligt kontrakt. 

 

Överlämnad och kvarlämnad egendom 
§ 10  Är en båt uppenbarligen övergiven och båtplatsinnehavaren inte har hörts av under loppet av tre 
månader efter sommar- respektive vintersäsongens slut äger kommunen rätt att, efter polisanmälan, sälja 
den, under förutsättning att 

a) båtplatsinnehavaren har obetalda förfallna avgifter, vilka inte är föremål för rättslig prövning, 

b) kommunen, genom rekommenderat meddelande till båtplatsinnehavaren på den av kommunen 
senast kända adressen, uppmanat denne att erlägga förfallen skuld och upplyst om att båten 
annars kommer att säljas inom tre månader, 

Intäkter från försäljningen ska redovisas till båtplatsinnehavaren efter avdrag för kommunens kostnader 
för försäljning och fordringsbeloppet. 

§ 11  Om båtplatsinnehavarens egendom lämnas kvar under längre tid än nödvändigt på land efter 
vintersäsongen och i vatten efter sommarsäsongen får kommunen undanskaffa denna på 
båtplatsinnehavarens bekostnad.  

§ 12  Hamnkapten har rätt att flytta på båt, båtvaggor, vagnar och annat material då särskilda skäl för 
detta föreligger. 

 

Uppsägning och förverkan 
§ 13  Uppsägning av båtplats ska ske före 31 december under innevarande hyresår. Uppsägning som 
sker efter 31 december, medför betalningsskyldighet för båtplatsen under kommande säsong.  

§ 14  Hamnverksamheten har rätt att med en månads uppsägning säga upp fast båtplats utan rätt till 
ersättning för båtplatsinnehavaren om:  

a) båtplatsen har överlåtits till annan eller upplåtits i andrahand utan hamnverksamhetens 
medgivande 

b) båtplatsinnehavaren inte nyttjat platsen under två år,  

c) båtplatsinnehavaren bryter mot vad som sägs i § 4 och rättelse inte sker efter tillsägelse från 
hamnkapten eller annan som kommunen utser, 
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d) båtplatsinnehavaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och 
rättelse inte sker efter tillsägelse från hamnkapten eller annan som kommunen utser. 

§ 15  Om båtplatsinnehavaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver sista betalningsdag hävs 
kontraktet och båtplatsinnehavaren mister sin förtöjningsplats/vinteruppläggningsplats. 

§14  Om båtplatsinnehavaren i övrigt inte fullgör sin skyldighet enligt kontrakt äger kommunen rätt att 
med omedelbar verkan säga upp kontraktet samt rätt till skadestånd om kommunen visat sig ha lidit 
skada av det. Uppsägning och hänvisning ska ske skriftligen för att vara gällande. 

§ 15  När båtplatskontraktet upphör ska båtplatsinnehavaren omedelbart flytta båt och övrig egendom. 
Om så inte sker får kommunen på båtplatsinnehavarens bekostnad och risk ordna flyttning och 
borttransport eller vidta åtgärder enligt § 10. 

 

Regler för uppställning på norra hamnplan 
§ 16 

a) Vaggor, kärror samt övrigt material ska väl markeras med namn och telefonnummer. 

b) El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har full uppsikt över elanvändningen och 
anslutningarna. 

c) Kontrakt ska upprättas mellan båtägaren och kommunen. 

 

Gästhamnsplatser 
§ 17 Gästplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. 

Information om hamnens gästplatser med serviceanordningar finns anslagen eller tillgänglig på annat 
sätt. 

 

Hyra av gästplats sker på följande villkor 
§ 18  

a) Hamnkapten eller annan som kommunen utser anvisar båtplats. 

b) Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och på egen risk. Hamnkapten eller annan som 
kommunen utser ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas av gästande båt eller dess 
besättning. 

c) Det är inte tillåtet för gästande båtar att lägga till vid kommunens småbåtsbryggor med fasta 
förtöjningsplatser (säsongsplatser). 

d) Hamnavgift betalas enligt taxa i förskott enligt betalningsrutin.   

e) Besökande i gästhamn ska visa hänsyn mot sin omgivning. 

f) Farten inom hamnområde är max 5 knop. 

g) Svallbildningar ska undvikas. 

h) Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten. 

i) Grillning får endast ske på anvisad plats. 
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j) Gemensamma utrymmen i land, toaletter, duschar m.m. ska lämnas i vårdat skick. 

k) Sopor ska läggas i anvisade kärl. 

l) Miljöfarligt avfall ska läggas i miljöstation.  

m) Färskvatten på bryggor och kajer är endast avsett för påfyllning av båtarnas färskvattentankar.  

n) Volymen från radio, TV eller annan ljudanläggning ska vara så dämpad att omgivningen inte 
störs. 

o) Tystnad gäller mellan kl. 23.00-06.00 

p) Övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar inom hamnområdet ska följas. 

q) Om ordningsreglerna inte följs och rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse från 
hamnkapten eller annan som kommunen utser får denne avvisa båten trots erlagd avgift. 

r)  Vid olovlig tilläggning får gästande båt flyttas av hamnkapten. 

 

Tolkningsföreträde 
Kommunens tolkning av innehållet i denna hamnordning äger företräde. 
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Hamnvakten eller annan som kommunen utser är kommunens representant i hamnen och hans 
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kommunen utser ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakas av gästande båt eller dess 
besättning. 
 3. Det är inte tillåtet för gästande båtar att lägga till vid kommunens småbåtsbryggor med fasta 
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 4. Hamnavgift erlägges enligt taxa i förskott mot kvitto, som skall fästas på synligt ställe på båten. 
 5. Besökande i gästhamn skall visa hänsyn mot sin omgivning, 
 6. Farten inom hamnområde är max 5 knop. 
 7. Svallbildningar skall undvikas. 
 8. Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är inte tillåten, gäller även dingar med motor. 
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10. Grill får inte användas inom hamnområde. 
11.Gemensamma utrymmen i land, toaletter, duschar m m skall lämnas i vårdat skick. 
12. Sopor skall läggas i därför avsedda behållare. 
13. Miljöfarligt avfall får ej läggas i vanliga behållare utan skall hanteras enligt allmänna 
förordningar därom. 
14. Volymen från radio, TV och bandspelare skall vara så dämpad att omgivningen inte störs. 
15. Tystnad skall iakttagas mellan kl 23.00-06-00. 
16. Övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar inom hamnområdet skall iakttas. 
17. Om ordningsreglerna icke följes och rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse från 
hamnvakten eller annan som kommunen utser får denne avvisa båten trots erlagd avgift. 
18. Vid olovlig.tilläggning får gästande båt flyttas av hamnkapten. 
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Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar  

och markområden för vinteruppläggning 
 

Antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-06 

 

Säsongplatser 
§ 1 
Rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats och/eller vinteruppläggningsplats), förutsätter 
att kontrakt upprättas med kommunen. Sådant kontrakt får inte överlåtas -vare sig helt eller 
delvis -utan kommunens medgivande. I kontraktet avtalas hyrestider, regler samt taxa. 
Anvisning av brygga, plats och/eller uppläggningsplats sker årligen av hamnkaptenen 
§2 
För yrkestrafik gäller särskilda avtal. 
 
Gästhamnsplatser 
§3 
Gästhamnsplatser är avsedda för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar. För gästhamnsplatser 
gäller av kommunen antagna ORDNINGSREGLER FÖR KOMMUNENS GÄSTHAMNAR. 
 
Avgifter 
§4 
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
a) Avgift för säsongsplats skall inbetalas till kommunen i enlighet med utfärdad faktura och 
inom den på fakturan angivna tiden. Betalas inte fakturan inom angiven tid förloras rätten till 
båtplatsen. 
b) Nytecknas kontrakt under pågående säsong (1/4-31/10) sker avgiftsdebitering från den dag 
erbjuden båtplats accepteras av båtägaren. 
c) Avgift för gästhamnsplats erlägges till hamnvakt eller annan som kommunen utser. 
 
Allmänna ordningsregler för kommunens båthamnar 
§5 
Båtägaren/skepparen förbinder sig att 
a) väl vårda och aktsamt begagna hamnanläggningar och utrustningar, 
b) iakttaga snygghet och ordning inom hamnen och markområdet för vinteruppläggning. 
Vaggor, kärror samt övrigt material ska väl markeras med namn och telefonnummer. 
c) vid trafikering av hamnens mark- och vattenområde iakttaga varsamhet, beslutade 
fartbegränsningar samt i övrigt uppträda så att skada inte uppstår på person eller egendom, 
d) till kommunen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, 
liksom byte av båt, 
e) noggrant efterleva tillämpliga lagar, författningar och förordningar till skydd mot 
explosions- och brandfara och till skydd mot vattenföroreningar och annan miljöskada samt i 
övrigt rätta sig efter kommunens brand- och andra myndigheters föreskrifter. 



f) iaktaga förbudet mot tomgångskörning vid kommunens bryggor. 
g) inte utan kommunens medgivande överlåta eller uthyra i kontraktet/fakturan angiven 
båtplats, 
h) i båt inte förvara olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga ämnen i utrymmen som 
inte är avsedda eller godkända för detta. 
i) själv vidtaga åtgärder (ex meddela polis) för flyttning av båt som olovligt förtöjts på den 
upplåtna båtplatsen, 
j) inom hamnområdet inte vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar verksamheten eller 
trafiken, 
k) framföra motorfordon till bryggorna endast för a v- och pålastning, och i enlighet med 
anvisning på trafikskyltar. 
l) i övrigt iaktta de av kommunen antagna ordningsregler för kommunens gästhamnar. 
 
§ 6 
Utöver vad ovan gäller 
a) Båtägaren äger rätt att utnyttja förtöjningsplatsen fr o m den 1 april t o m 31 oktober.  
Vid nyttjandetidens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt 
förtöjningsgods. Kommunen kan för varje särskilt fall medgiva längre nyttjanderättstid. 
b) Särskilt avtal kan tecknas om vinterplats vid anvisad brygga för perioden 1/11-31/3. 
c) Båtägaren svarar för att  
" båt är betryggande förtöjd så att skada eller olägenheter inte kan uppstå på kommunens 
bryggor eller bredvid liggande båtar. 
" inte under eller på bryggor förvara jolle eller annan båt.  
" om båt sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidtaga åtgärder för båtens 
upptagande eller länsning. 
" uppallning av båt sker på ett betryggande sätt så att skada eller olägenhet inte kan uppstå på 
person eller intilliggande båtar. Uppenbara, akuta brister kan då åtgärdas av hamnkapten på 
båtägarens bekostnad. 
d) Hamnkapten har rätt att flytta på båt, båtvaggor, vagnar och annat material då särskilda 
skäl för detta föreligger. 
§7 
Om anvisad båtplats/brygga inte bereder erforderlig säkerhet eller om den i övrigt är behäftad 
med brister, skall båtägaren snarast anmäla felet till kommunen för att bereda kommunen 
tillfälle att avhjälpa bristen.  
§8 
Om kommunen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har 
båtägaren rätt till avgiftsnedsättning, som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som 
orsakas av myndighetens åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan sådan 
omständighet som kommunen inte råder över eller kunnat räkna med, ger dock inte båtägaren 
rätt till nedsättning av avgift. 

  
Ansvar 
§9 
a) För person- och sakskada ansvarar kommunen resp båtägare enligt allmänna 
skadeståndsregler. 
b) Kommunen frikallas från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba båtägarens 
båt eller tillbehör på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak. 



c) Vid skada skall båtägare inge anmälan till det försäkringsbolag båtägaren anlitar och 
reglering skall ske via detta. Kopia av anmälan skall tillställas kommunen. 
d) Båtägaren är skyldig att ersätta kommunen för sådan skada på kommunens anläggning 
eller annan egendom som orsakas av båtägaren eller av annan som handlar på dennes 
uppdrag. 
e) Vid förtöjning inom kommunens hamnar samt vid vinteruppläggning skall båten vara 
ansvarsförsäkrad. Underlåtenhet att teckna sådan försäkring ger kommunen rätt att häva 
gällande avtal. 
f) Finns flera ägare till en och samma båt är båtens ägare solidariskt ansvariga för fullgörande 
av skyldigheterna enligt kontrakt. 
 
Övergiven och kvarlämnad egendom 
§10 
Är en båt uppenbarligen övergiven och har båtägaren inte avhörts under loppet av 3 månader 
efter sommar- respektive vintersäsongens slut, äger kommunen rätt att efter polisanmälan, 
sälja den, under förutsättning att 
a) båtägaren har obetalda förfallna avgifter, vilka inte är föremål för rättslig prövning, 
b) kommunen, genom rekommenderat meddelande till båtägaren under den av kommunen 
senast kända adressen , uppmanat denne att erlägga förfallen skuld och upplyst om att båten 
annars kommer att säljas inom tre månader, 
c) tidsfristen enligt b) har löpt ut. 
Intäkter från försäljningen skall redovisas till båtägaren efter avdrag för kommunens 
kostnader för försäljning och fordringsbeloppet. 
Annan båtägaren tillhörig egendom som efter upplåtelsetidens slut kvarlämnas inom 
kommunens område, tillfaller kommunen utan lösen omedelbart om den uppenbarligen saknar 
försäljningsvärde och annars efter 3 månader efter det båtägaren i rekommenderad 
försändelse under den av kommunen kända adressen anmodats avhämta densamma. 
Sådan båtägaren tillhörig egendom, som kvarlämnas under längre tid än nödvändigt på land 
efter vintersäsongen och i vatten efter sommarsäsongen, får kommunen undanskaffa på 
båtägarens bekostnad. 
Avtalsbrott 
§ 11 
I det fall kommunen i väsentlig omfattning bryter mot föreskrifter i kontraktet utöver vad som 
i § 7 sägs, äger båtägaren rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet. 
I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver sista betalningsdag hävs 
kontraktet. och båtägaren mister sin förtöjningsplats/vinteruppläggningsplats 
. 
Kommunen äger även rätt att med omedelbar verkan häva kontraktet om 
a) båtägaren innan betalning för nästkommande avtalsperiod försätts i konkurs eller eljest 
kommer på obestånd på sådant sätt att avtalade skyldigheter uppenbarligen inte kan fullgöras, 
b) båtägaren bryter mot vad i § 5 sägs och inte vidtager rättelse efter tillsägelse, från 
hamnvakten eller annan som kommunen utser, 
c) båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och inte vidtager 
rättelse efter tillsägelse från hamnvakten eller annan som kommunen utser. 
§12 
Om båtägaren eljest inte fullgör sin skyldighet enligt kontrakt äger kommunen rätt att 
uppsäga kontraktet till omedelbart upphörande samt rätt till skadestånd om kommunen visat 
sig ha lidit skada därav. 
Uppsägning och hänvisning skall ske skriftligen för att vara gällande. 



§ 13 
När båtplatskontraktet upphör skall båtägaren omedelbart flytta båt och övrig egendom. Om 
så inte sker får kommunen på ägarens bekostnad och risk ombesörja flyttning och 
borttransport eller vidtaga åtgärder enligt § 10 ovan. 
 
Tolkningsföreträde 
Kommunens tolkning av innehållet i denna hamnordning äger företräde. 
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§ 152 Dnr: KS 2021/359 
 
Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beviljar ett särskilt riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb under fem år. 
Första året, 2022-09-01 till 2023-08-31, är stödet 666 tkr och därefter sker en nedtrappning 
om 15 tkr per år under fyra år.  

Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt avtal om särskilt riktat stöd för kommande fem år ska 
tecknas.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2012 att bevilja Stenungsunds ridklubb en 
kommunal borgen om maximalt 17 mnkr samt ge ridklubben ett särskilt riktat stöd om 1,3 
mkr under fem år. Därefter skulle stödet omprövas. Beslutet togs efter en utredning av 
kostnader och framtida ägande av de byggnader på Jordhammar som hyrdes av ridklubben. 
Det särskilda stödet skulle gå till amortering och ränta för borgenslånet.  
 
Efter fem år, 2017, omprövades stödet. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 om 
ett särskilt riktat stöd om 1 mnkr för 2017-09-01 till 2018-08-31 och därefter en nedtrappning 
om 25 tkr per år under efterföljande fyra år. Det nuvarande särskilt riktade stödet löper till 
september 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-05-04 § 36 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Skrivelse från Stenungsunds ridklubb 
Avtal 2017 
Protokollsutdrag KF 2017-06-19 § 121  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Göder Bergermo (L), Linda-Maria Hermansson (C), Wouter Fortgens (M), Maria Renfors 
(M), Melisa Nilsson (S) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker välfärdsutskottets förslag.  
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Nedzad Deumic (KD) föreslår som, tillägg till välfärdsutskottets förslag, att föreningen ska 
informeras om att Stenungsunds kommun efter avtalets slut (2027-08-31) inte kommer att 
besluta om ett särskilt riktat stöd då grunden för föreningens ekonomi behöver bygga på egna 
tillgångar och då kommunen har ett ansvar att värna likställighetsprincipen. 
 
Göder Bergermo (L), Linda-Maria Hermansson (C), Wouter Fortgens (M), Maria Renfors 
(M) och Ulla Johansson (SD) förslår att kommunstyrelsen avslår Nedzad Deumics (KD) 
tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med välfärdsutskottets förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen avslagit tilläggsförslaget. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att anta Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag. 
Nej-röst för att avslå Nedzad Deumics (KD) tilläggsförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 1 ja-röst för att anta tilläggsförslaget och 14 nej-röster för att avslå tilläggsförslaget har 
kommunstyrelsen avslagit tilläggsförslaget.  
 
Följande röstade ja: Nedzad Deumic (KD). 
 
Följande röstade nej: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Maria Renfors (M), 
Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Himan Mojtahedi (S), Helena Nävergårdh 
(M), Wouter Fortgens (M), Ulla Johansson (SD), Christina Svensson (SD) Lisbeth Svensson 
(L), Göder Bergermo (L) och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Beslut skickas till 
kansliet@stenungsundsridklubb.se 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-05-04

  
 
 
§ 36 Dnr: KS 2021/359 
 
Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beviljar ett särskilt riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb under fem år. 
Första året, 2022-09-01 till 2023-08-31, är stödet 666 tkr och därefter sker en nedtrappning 
om 15 tkr per år under fyra år.  

Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt avtal om särskilt riktat stöd för kommande fem år ska 
tecknas.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2012 att bevilja Stenungsunds ridklubb en 
kommunal borgen om maximalt 17 mnkr samt ge ridklubben ett särskilt riktat stöd om 1,3 
mkr under fem år. Därefter skulle stödet omprövas. Beslutet togs efter en utredning av 
kostnader och framtida ägande av de byggnader på Jordhammar som hyrdes av ridklubben. 
Det särskilda stödet skulle gå till amortering och ränta för borgenslånet.  
 
Efter fem år, 2017, omprövades stödet. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 om 
ett särskilt riktat stöd om 1 mnkr för 2017-09-01 till 2018-08-31 och därefter en nedtrappning 
om 25 tkr per år under efterföljande fyra år. Det nuvarande särskilt riktade stödet löper till 
september 2022.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Skrivelse från Stenungsunds ridklubb 
Avtal 2017 
Protokollsutdrag KF 2017-06-19 § 121  
 
 
Beslut skickas till 
kansliet@stenungsundsridklubb.se 
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beviljar ett särskilt riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb under fem år. 
Första året, 2022-09-01 till 2023-08-31, är stödet 666 tkr och därefter sker en nedtrappning 
om 15 tkr per år under fyra år.  

Kommunfullmäktige beslutar att ett nytt avtal om särskilt riktat stöd för kommande fem år ska 
tecknas.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2012 att bevilja Stenungsunds ridklubb en 
kommunal borgen om maximalt 17 mnkr samt ge ridklubben ett särskilt riktat stöd om 1,3 
mkr under fem år. Därefter skulle stödet omprövas. Beslutet togs efter en utredning av 
kostnader och framtida ägande av de byggnader på Jordhammar som hyrdes av ridklubben. 
Det särskilda stödet skulle gå till amortering och ränta för borgenslånet.  
 
Efter fem år, 2017, omprövades stödet. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 om 
ett särskilt riktat stöd om 1 mnkr för 2017-09-01 till 2018-08-31 och därefter en nedtrappning 
om 25 tkr per år under efterföljande fyra år. Det nuvarande särskilt riktade stödet löper till 
september 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav den 29 juni 2011 kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader 
och framtida ägande av de byggnader på Jordhammar som användes och hyrdes av 
Stenungsunds ridklubb. Stenungsunds ridklubb har bedrivit verksamhet på Jordhammar sedan 
1972. Kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp som föreslog att Stenungsunds ridklubb skulle 
beviljas en kommunal borgen på 17 mkr för att bygga ett nytt stall, varmutrymmen för 
personal och cafeteria, att klubben skulle ta över de fastigheter som ägdes av kommunen mot 
den kostnad som framkom efter värdering och att ridklubben skulle erhålla ett 
anläggningsstöd motsvarande 90 procent av bidragsgrundande driftkostnader samt av 
amortering på borgenslånet. Förvaltningen påpekade i en skrivelse den 7 mars 2012 att 
amortering inte är en bidragsberättigad kostnad och om kommunfullmäktige beslutade att 
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garantera föreningen 90 procent i bidrag för räntor och amorteringar skulle man frångå 
gällande bidragsbestämmelser.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2012 att:  
1. Bevilja Stenungsunds Ridklubb en kommunal borgen om maximalt 17 mkr. 
2. Ge Stenungsunds Ridklubb särskilt riktat stöd om 1,3 mkr under 5 år och därefter ompröva 
stödet. 
3. Stenungsunds Ridklubb köper de byggnader som Stenungsunds kommun äger (lilla 
manegen och ladan). Övriga lokaler som inte betingar värde övergår till ridklubben utan 
kostnad (stall, cafeteria och personalutrymmen). 
4. Ett avtal upprättas med Stenungsunds Ridklubb. 
 
Byggnaderna (lilla manegen och ladan) värderades till 600 tkr. Då ett köp av byggnaderna  
inte var juridiskt möjligt tecknades ett avtal om borgensåtagande om 16,4 mkr istället för 
beslutade 17 mkr.  
 
Efter fem år omprövades det särskilt riktade stödet. Kommunfullmäktige beviljade den 19 juni 
2017 ett särskilt riktat stöd om 1 mnkr för 2017-09-01 till 2018-08-31, därefter en 
nedtrappning om 25 tkr per år under efterföljande fyra år. Ett nytt avtal skulle också tecknas. 
Förvaltningens förslag var en nedtrappning om 50 tkr per år för att föreningen inte skulle 
kompenseras fullt ut för sina kostnader. Det särskilt riktade stödet löper till september 2022 
och omprövas nu för en ny femårsperiod.  
 
Det nuvarande särskilt riktade stödet 
Eftersom avtalet om särskilt riktat stöd löper ut i år inkom Stenungsunds ridklubb den 31 mars 
2021 med en skrivelse där de anger att ett fortsatt särskilt riktat stöd från kommunen är en 
förutsättning för att klubben ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och att ett nytt avtal 
därför behöver tecknas. I mars 2022 omfattar lånet 10 852 tkr och den årliga kostnaden för 
amortering och ränta är ca 750 tkr. Med nuvarande räntenivåer beräknas kostnaderna för lånet 
minska med ca 10 tkr per år. I september 2022 återstår 20 år på lånet. 
 
Det särskilt riktade stödet som har betalats ut enligt kommunfullmäktiges beslut uppgick 
under 2021 till 917 tkr. Det särskilt riktade stödet ska enligt avtal enbart användas till ränta 
och amortering av borgenslånet. Stöd som inte nyttjas till amortering och räntor ska enligt 
avtalet återbetalas till kommunen. Under den senaste femårsperioden har det särskilt riktade 
stödet utgått med totalt ca 310 tkr mer än vad ridklubben haft i kostnader för ränta och 
amortering och dessa medel ska återbetalas till kommunen.  
 
Juridisk bedömning  
Beslut om bidrag till föreningar anses generellt ligga inom den kommunala kompetensen. 
Formerna för stöd måste grunda sig dels på det som framkommer i kommunallagen, dels EU:s 
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statsstödsregler. Utformningen av föreningsstödet i detta ärende bedöms vara förenat med ett 
par juridiska betänkligheter.  
 
Särskilt likställighetsprincipen är av intresse i sammanhanget. Principen innebär att 
kommunen ska behandla sina kommunmedlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
annat. Enligt de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för föreningsbidrag är endast 
räntekostnader en bidragsberättigad kostnad. Ett beslut i enlighet med tidigare beslut avviker 
från gällande riktlinjer för föreningsbidrag, vilket innebär att föreningen kan gynnas i relation 
till andra föreningar. Det kan inte uteslutas att ett bidrag för ränte- och amorteringskostnader 
utgör ett avsteg från likställighetsprincipen. Ett avsteg från likställighetsprincipen är tillåtet 
om kommunen tydligt kan motivera varför avsteget är berättigat, det vill säga presentera 
sakliga skäl för avsteget. Sakliga skäl skulle i det här fallet kunna vara att ridsport är en idrott 
som framför allt utövas av tjejer och tjejer är något mer missnöjda med fritidsutbudet i 
kommunen än killar samt att föreningsmedlemskapet bland tjejer har minskat under de 
senaste åren. Vidare har kommunen ett borgensåtagande för föreningens lån och inför beslut 
om borgen hävdades att en förutsättning var ett beslut om särskilt riktat stöd. Huruvida dessa 
skäl är tillräckliga för att motivera ett avsteg från likställighetsprincipen är svårbedömt, då det 
saknas tillämpbar praxis.  
 
Ett bidrag som enbart går till föreningens räntekostnader är däremot i linje med riktlinjerna 
för föreningsbidrag och säkerställer att kommunen behandlar föreningarna likvärdigt. De av 
kommunfullmäktige beslutade bidragsbestämmelser reglerar inte hur mycket föreningarna får 
i kostnadstäckning men praxis är att anläggningsstödet motsvarar 90 procent av 
bidragsberättigade kostnader. 
 
Även proportionalitetsprincipen och förbudet om stöd till enskilda näringsidkare är av 
relevans i ärendet. Proportionalitetsprincipen innebär att det måste vara en rimlig proportion 
mellan kommunens kostnader och den nytta som verksamheten kan förväntas medföra 
kommunen. Bedömningen är att stödet inte står i missförhållande till den förväntade nyttan, 
bland annat utifrån att föreningens verksamhet når många kommuninvånare och bidrar 
positivt till ett rikt föreningsliv i kommunen särskilt för unga tjejer.  
 
I övrigt bedömer förvaltningen att det inte uteslutas att ett föreningsbidrag kan utgöra 
statsstöd enligt EU:s statsstödsregler eftersom även ideella föreningar kan bedriva ekonomisk 
verksamhet i den mening som avses i de EU-rättsliga statsstödsreglerna.  
 
Slutsats 
Om kommunfullmäktige beslutar om ett särskilt riktat stöd föreslår förvaltningen att stödet, i 
enlighet med praxis för övriga anläggningsstöd, ska motsvara maximalt 90 procent av 
kostnaderna för ränta och amortering av borgenslånet enligt nuvarande räntenivåer och att 
stödet trappas ner i högre takt än vad kostnaderna för lånet minskar.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Det finns utrymme inom Kultur och Fritids budgetram att finansiera ett särskilt riktat stöd 
enligt tidigare modell.  
 
Barnkonsekvensanalys 
I Sverige finns ca 168 000 utövare av ridsport, varav drygt 90 procent är kvinnor. Ridsport är 
den nionde största sporten sett till antalet utövare totalt och fjärde största bland kvinnor 
(Riksidrottsförbundet, 2021). Stenungsunds ridklubbs har idag 412 medlemmar varav 68 
procent är barn och unga under 18 år.  Av dessa är 91 procent tjejer.  
 
Ungefär var fjärde elev i årkurs 8 i Stenungsund tycker att det finns för lite att göra på 
fritiden. Andelen som är missnöjda med fritidsutbudet är något högre bland tjejer än bland 
killar. Könsskillnaderna är dock inte lika stora i Stenungsund som snittet för 
Göteborgsregionen. Även andelen som tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor är 
högre bland tjejer än bland killar. Varje fjärde tjej tycker att det saknas fritidsaktiviteter. 
Dessutom har andelen tjejer i årskurs 8 som är medlemmar i någon förening minskat sedan 
2017. (LUPP 2020). Ett särskilt riktat stöd skulle kunna bidra till att Stenungsunds ridklubb 
kan fortsätta att erbjuda aktiviteter för barn i kommunen och särskilt bidra till aktiviteter som 
premieras av tjejer. Ett sådant beslut skulle därmed bidra till att realisera barnkonventionens 
artikel nr 31 som handlar om barns rätt till lek, rekreation, vila och fritid. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23 
Skrivelse från Stenungsunds ridklubb 
Avtal 2017 
Protokollsutdrag KF 2017-06-19 § 121  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
kansliet@stenungsundsridklubb.se 
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Mellan Stenungsunds kommun (212000-1298), nedan kallad kommunen, och 

Stenungsunds Ridklubb, nedan kallad ridkubben, träffas härmed följande 

 

 

Avtal om särskilt riktat stöd 
 
 

  Sign. 

 Bakgrund 

 

 Stenungsunds Ridklubb är en ideell förening med drygt 300 medlemmar. 

Stenungsunds Ridklubbs lokaler var mycket bristfälliga och i stort behov av 

renovering för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Stenungsunds kommun 

har i beslut av kommunfullmäktige 2012-04-10 § 68 beviljat Stenungsunds 

Ridklubb en kommunal borgen om maximalt 17 Mkr. Kommunfullmäktige har i 

beslut 2012-04-10 § 68 även beslutat att Stenungsunds Ridklubb fick köpa lilla 

manegen och ladan enligt framtagen värdering (600000kr). Då ett köp av dessa 

byggnader inte är juridiskt möjligt kommer Stenungsunds kommun i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut att bevilja en borgen om 16,4 Mkr. 

Stenungsunds kommun och Stenungsunds Ridklubb har 2012-05-16 tecknat ett 

avtal om borgensåtagande.  

 

 Stenungsunds kommun har i kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 §___ 

beviljat Stenungsunds Ridklubb ett särskilt riktat stöd om under 5 år och därefter 

ska stödet omprövas. Stöd utgår med 1000 tkr det första året (september 2017 – 

augusti 2018) och avtar med 25 tkr per år. 

 

Omfattning 

 

Med särskilt riktat stöd avses ett bidrag som uteslutande ska användas till ränta 

och amortering av Ridklubbens borgenslån enligt avtal om borgensåtagande 

2012-05-15. Ridklubben har rätt att ansöka om driftsbidrag samt 

anläggningsstöd enligt Kommunens riktlinjer för detta. Ridklubben har dock inte 

rätt att få driftsbidrag avseende räntor på borgenslånet enligt ovan då dessa 

omfattas av det särskilt riktade stödet. 

 

En förutsättning för att erhålla särskilt riktat stöd är dels att Ridklubbens 

verksamhet riktar sig till och är öppen för alla kommunens medlemmar, dels att 

Ridklubbens verksamhet ska bedrivas ideellt. 

 

Kommunen har ej skyldighet att utbetala särskilt riktat stöd om Ridklubben inte 

följer sina åtagande enligt avtal om borgensåtagande undertecknat 2012-05-16 

eller stödet används i strid med detta avtal.  

 

Stöd som inte nyttjas till amortering och räntor ska återbetalas till kommunen.  

 

Ridklubben ska årligen ha avstämningsmöten med kommunens ekonomichef. 

 

Utbetalning 

 

För år 2017 utbetalas 333 kr (4/12 av 1000 tkr) 
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För år 2018 utbetalas 992 tkr (8/12 av 1000 tkr och 4/12 av 975 tkr) 

För år 2019 utbetalas 967 tkr (8/12 av 975 tkr och 4/12 av 950 tkr) 

För år 2020 utbetalas 942 tkr (8/12 av 950 tkr och 4/12 av 925 tkr) 

För år 2021 utbetalas 917 tkr (8/12 av 925 tkr och 4/12 av 900 tkr) 

För år 2022 utbetalas 600 tkr (8/12 av 900 tkr) 

 

Utbetalning för 2017 sker i september och därefter sker utbetalningen kvartalsvis 

i förskott. 

 

Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol. 

 

 

Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av parterna och nödvändiga 

kommunala beslut vunnit laga kraft. 

 

 

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

vardera. 

 

 

 

 

 

Stenungsund 2017-__-__ Stenungsund 2017-__-__ 

för Stenungsunds kommun för Stenungsunds Ridklubb 

 

 

 

 

_________________________ _________________________  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 
 



Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2017-06-19 
 

 

 
 
§ 121  Diarienummer 0204/17 
 
Riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett särskilt riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb om 
1000 tkr för 2017-09-01 till 2018-08-31, därefter en nedtrappning om 25 tkr per år under 
kommande fyra år och att ett nytt avtal tecknas.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens tjänsteman är med vid tecknandet av nytt 
låneavtal samt att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med redogörelse om hur 
Stenungsunds ridklubb genererar intäkter. Tillfälliga intäkter påverkar ej anläggningsstödet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Efter en utredning av kostnader och framtida ägande av byggnader på Jordhammar som 
hyrdes av Stenungsunds Ridklubb beslutade kommunfullmäktige 2012 att bevilja borgen samt 
ge ett riktat stöd för att Ridklubben skulle kunna renovera byggnaderna. Det riktade stödet 
skulle fortlöpa under fem år och därefter omprövas.  
 
Stödet föreslås fortlöpa under ytterligare fem år, korrigerat för del av avbetalat lån. Stödet 
föreslås också trappas ner med 50 tkr per år.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2017-03-02  
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 140  
 
Yrkanden på sammanträdet  
Bo Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.  
 
Jäv  
Maria Renfors (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggningarna i ärendet.  
_______________________ 
 
Protokollet ska skickas till  
Stenungsunds Ridklubb 
 
 
 
 
 
 



Utdrag ur 
PROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2017-06-19 
 

 

 
 
 
Vid protokollet 
 
Mia Skytt 
 
Justeringsdatum 
2017-06-22 
 
Ordförande   Justerare 
Jan Glimstedt (L)  Lars-Ebbe Pettersson (S)  
   Thomas Danielsson (C) 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 153 Dnr: KS 2022/356 
 
Ansökan om investeringsstöd – Stenungsunds Dragkampsklubb 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Stenungsunds Dragkampsklubb ett investeringsstöd 
om 250 tkr för iordningsställande av träningsytor på det område föreningen arrenderar för sin 
verksamhet.   

Beslutet kompletterar av kommunfullmäktige redan beviljat investeringsstöd om 333 tkr för 
iordningställande av tävlingsyta på det område föreningen arrenderar av Stenungsunds 
kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Dragkampsklubb erhöll 2021, 333 tkr i investeringsstöd för iordningställande 
av tävlingsyta på den mark föreningen arrenderar av Stenungsunds kommun. Tävlingsytan är 
nu färdigställd och föreningen ansöker om ytterligare investeringsstöd, med 250 tkr, för 
iordningställande av resterande tränings- och övriga ytor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Ansökan från Stenungsunds Dragkampsklubb 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
johan.kristensson@stenungsund.se 
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Agneta Dejenfelt Till kommunstyrelsen 
planeringsledare 
 
 
Ansökan om investeringsstöd - Stenungsunds Dragkampsklubb 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Stenungsunds Dragkampsklubb ett investeringsstöd 
om 250 tkr för iordningsställande av träningsytor på det område föreningen arrenderar för sin 
verksamhet.   
Beslutet kompletterar av kommunfullmäktige redan beviljat investeringsstöd om 333 tkr för 
iordningställande av tävlingsyta på det område föreningen arrenderar av Stenungsunds 
kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Dragkampsklubb erhöll 2021, 333 tkr i investeringsstöd för iordningställande 
av tävlingsyta på den mark föreningen arrenderar av Stenungsunds kommun. Tävlingsytan är 
nu färdigställd och föreningen ansöker om ytterligare investeringsstöd, med 250 tkr, för 
iordningställande av resterande tränings- och övriga ytor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Stenungsunds Dragkampsklubb har tidigare arrenderat mark för sin verksamhet på del av 
fastigheten Nösnäs 1:284, i anslutning till Nösnäsvallen. På grund av att Stenungsunds 
kommun behövde nyttja marken för annat ändamål fick Dragkampsklubben möjlighet att 
arrendera mark inom Kyrkenorum 4:123, Ucklumsvägen, och föreningen flyttade hela sin 
verksamhet dit i november 2018.  
 
I anslutning till det område Dragkampsklubben arrenderar finns fler arrende- och 
hyresområden. Utöver den mark som nyttjas för Dragkampsklubbens verksamhet samutnyttjar 
föreningen viss yta med Stenungsunds Frisbee Club. Detta för att båda föreningarna ska 
kunna ta sig till området och för parkering. Stenungsunds Frisbee Club arrenderar dessutom 
marken i direkt anslutning till Dragkampsklubbens tränings- och matchyta. I anslutning till 
området finns ett klubbhus som föreningarna gemensamt hyr av Stenungsunds kommun. 
 
Dragkampsklubben ansökte 2021 om investeringsstöd för iordningsställande av tränings- och 
tävlingsytor på det område föreningen arrenderar. Föreningen motiverade sin ansökan med att 
väl fungerande tränings- och tävlingsytor är en förutsättning för att attrahera och behålla 
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medlemmar och för att kunna anordna tävlingar som i sig genererar intäkter. Svenska 
Dragkampsförbundet hade, vid en besiktning, underkänt ytorna för tävling.  
 
I Strategisk plan 2022 – 2024 och Budget 2022, som beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2021, (dnr 2020/783) beviljades ett investeringsstöd om 333 tkr till Stenungsunds 
Dragkampsklubb 2022. Investeringsstödet utgjorde cirka en tredjedel av ansökt belopp.     
Utöver dessa medel fick föreningen 100 tkr i föreningsstöd från Kultur och Fritid. Vintern 
2021/2022 kunde därmed tävlingsytan på Dragkampklubbens anläggning färdigställas. 
 
Nutid 
Stenungsunds Dragkampsklubb har nu lämnat in ytterligare en ansökan om investeringsstöd. 
Denna gång söker föreningen investeringsstöd om 250 tkr för att iordningställa resterande 
träningsytor och övriga ytor, förutom tävlingsytan, som redan är iordningställd. 
Investeringsstödet ska användas till markarbeten, material och transporter.   
 
En ansökan om investeringsstöd beslutas, enligt regelverket, av kommunfullmäktige i 
samband med antagande av strategisk plan och budget. Kommunfullmäktige fattar 
budgetbeslut nu i juni och enligt de ekonomiska styrprinciperna innebär det bland annat att 
igångsättning för budgetårets investeringar kan ske. Eftersom det är valår ska beslut om 
strategisk plan och budget fattas även av det nyvalda kommunfullmäktige. 
 
I samband med att Budgetberedningen behandlade Dragkampsklubbens ansökan framförde 
beredningen vikten av att iordningställa hela markområdet, det vill säga också det område 
som arrenderas av Stenungsunds Frisbee Club i direkt anslutning till den mark som 
Stenungsunds Dragkampklubb arrenderar. Stenungsunds Frisbee Club arbetar nu på att ta 
fram en ansökan och en kostnadsberäkning som följer direktiven i kommunens regelverk för 
ansökan om investeringsstöd.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
En investering om 250 tkr medför ökade kostnader för föreningen i form av högre arrende på 
grund av kapitalkostnader motsvarande 14 469 kr per år under 20 år. Skulle ansökan beviljas 
behöver arrendeavtalet med Stenungsunds Dragkampklubb skrivas om. Arrende är en 
bidragsgrundande kostnad i anläggningsstödet vilket innebär att anläggningsstödet påverkas. 
Storleken på anläggningsstödet är beroende av de medel som Kultur och Fritid har till sitt 
förfogande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
De planerade investeringarna har positiva konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Ansökan från Stenungsunds Dragkampsklub 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Erica Bjärsved 
Sektorchef Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
johan.kristensson@stenungsund.se 



STENUNGSUNDS DRAGKAMPSKLUBB  
VÅR FLYTT FRÅN NÖSNÄS TILL UCKLUMSVÄGEN  
Vår resa från Nösnäs till Ucklumsvägen började med att försöka hitta en plats för oss at träna och tävla på 
nere vid Nösnäs. Idéerna var många och till en början positiva. Vår ambition var att hela tiden försöka 
vara kvar på området kring Nösnäs då ungdomar lätt kunde ta sig till området och att vi syntes bra där.  

Under åren minskade vår plats allt mer på skisserna som visades upp. Vår förening skulle helt enkelt inte 
få plats på centrat där den initiala tanken var att samla så många idrotter som möjligt på samma område. 
Således söktes det efter lämpliga ytor för oss att vara på i kommunen, ett flertal idéer som bla Vallens yta 
i Spekeröd togs upp. Den yta som efter mycket planering och diskussion valdes var den ovannämnda 
Ucklumsvägen. Gemensamt diskuterades vad vi behövde för att bedriva vår verksamhet i form av 
underlag, yta och träningsredskap. Vi önskade att få ansvaret över den budgeterade summan för klubbhus 
och ytan. Det var något som kommunen inte ville gå med på. Resultatet blev att klubbhuskostnaden 
skenade och att ytorna som skall tränas/tävlas på blev undermålig. 

Vi lovades ett 1 – 1 byte, vilket innebär att det som skall finnas på Ucklumsvägen skall motsvara det som 
fanns nere vid Nösnäs. Trots flertalet diskussioner gällande vad vi behöver så har kommunen idag endast 
lyckats med den storleken på ytorna som lovades. Resterande punkter så som underlag, träningsredskap 
osv har ej genomförts enl. överenskommelse. 
För att kunna bedriva en verksamhet har föreningens medel i form av ideella timmar och dess kapital 
nyttjas mångdubbelt mer än vad som överenskommet.  

Vårt största bekymmer med våra ytor är idag att de underlag som tränas och tävlas på är under all kritik. 
När arbetet för underlaget startades så berättade vi för kommunen vad som krävs för att den skall vara 
godkänd enl. vårt förbunds standard och hur dränering osv skall ligga. Detta vet vi då ytan vid Nösnäs har 
byggts ifrån grunden av vår förening. Vi har haft ett VM och ett flertal internationella tävlingar på den 
ytan.  
Detta till trots så valde kommunen att inte lyssna på det som sades. Resultatet blev en lerig, överdränerad 
yta där gräs knappt växer.  

Sedan sensommaren 2019 har diskussioner med Marita Hjelm på fritid förts löpande för att ta i tu med 
vårt största bekymmer i dagsläget, vilket är vårt underlag. Vi har haft representanter från Svenska 
Dragkampsförbundet för att kontrollera kvaliteten på ytorna. De har förkastat våra ytor och förklarat dem 
som ej godkända för tävling. Tävlingar är viktigt ur två aspekter – locka/behålla medlemmar och ur 
ekonomisk synvinkel för att få in pengar. 
Det har gått så pass långt att träningar har blivit lidande för detta, vi kan inte anordna tävlingar och i juli 
inträffade dessutom den första allvarliga personskadan då en dragare under träning fastnade och bröt 
foten i leran under pågående drag. 

Stenungsundsdragkamp har kommit med några fakturaförslag som täcker de behov som vårt underlag 
kräver för att kunna träna och tävla på. De förslagen har skjutits åt sidan i hopp om att hitta något 
billigare alternativ. Något sådant har inte dykt upp. Vi är således i stort behov av att få rätsida på vårt 
problem innan vår förening tar så pass mycket stryk att man drar ett sträck över vår existens. 

 

Mvh 

Marcus Carlsson, Ordförande Stenungsunds dragkampsklubb.  

 

 



Med Ovanstående som bakgrund så har vi fått till oss från representanter från svenska 

dragkampsförbundet att det skall läggas på minst 40 cm jord på ytan för att kunna göra den träning och 

tävlingsduglig.  

Vi har deras rekommendationer fått fram två st fakturaförslag från Byggdax och Gl Markbyggen & 

Underhåll I Stenungsund AB: 

 

Byggdax: 

Jord till plan 55x25x0,40 = 550 m3 

För 1 m3 jord med frakt 325 kr ex moms 550 x 325 = 178 750 ex moms 

Maskinkostnad för ut läggning av jorden 550 m3 25000–32000 ex moms. 

Fraktkostnad för maskin 2000 ex moms 

Totalsumma för faktura: 

178 750 + 32 000 + 2000 = 212 750 ex moms 

Den fakturan utgår från att företaget skall färdigställa vår träningsyta med så bra jord som möjligt. 

 

Gl Markbyggen & Underhåll I Stenungsund AB: 

Offert: Jord för dragkampsbana 5500 m2yta med 40 cm beläggning. 

Sammantaget 2200 m3 fördelat på tre år 733 m3/ år 

Enligt samtal med dragkampsklubbens representant Marcus Carlsson kommit överens om att 

följande förslag är rimligt. 

Att lägga 30 cm med 2: a sort (innehåller mindre sten) över ytan för att sedan toppas med 10cm 

klass 1 jord. 

Lev fördelas på tre år där 1/3 del av banan färdigställs per år 

550 m3 2: a sort + 183 m3 klass 1 jord + transport 49 ggr 15m3 / år 

År 1 240 x 550 =132 000 +183x305=55 815 + 49 x 700 = 34 300 222 115 ex moms 

År 2 222 115 ex moms + index 

År 3 222 115 ex moms + index 

Vi beräknar at kunna leverera 3 ggr per vecka i 4 mån. maj -aug (viss förskjutning kan ske pga 

väder) 

Fakturering sker löpande efter månadsslut 

Om så behövs kan vi bistå med utplanering av jorden med en kostnad av 950 sek/ timma ex 

moms år 1, sedan indexreglerat 



Den här fakturan har som utgångspunkt att färdigställa hela vår yta så ekonomiskt som möjligt. 
Fördelaktigt vore att färdigställa all annan yta utöver tävlingsytan med detta fakturaförslag. 

Investeringen som söks är enligt följande: 

212 750 + 222 115 + 222 115  

= 

656 980 kr SEK ex moms 

Det innefattar bägge fakturaförslagen. Där Byggdax färdigställer träningsytan och Gl Markbyggen & 

Underhåll I Stenungsund AB färdigställer resterande yta på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. 

 

Sammantaget skulle denna investering leda till att vår förening som den gjort i så många år få barn och 
ungdomar möjligheten att prova på en alternativ sport där laganda och kamratskap står i fokus. Där barn 
och ungdomar med olika bakgrund kan mötas och umgås på lika villkor. Att skador kan förhindras på 
befintliga och nya medlemmar. Att Stenungsunds kommun kan fortsätta stå för mångsidighet gällande 
sport och allt som hör ideella föreningar där till.  

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 181 Dnr: KS 2022/445 
 
Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 11 311 tkr  
3. Fastställa att partistödet för 2023 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 420 mnkr för 2023. 
5. Fastställa dokumentet ”Budgetförslag 2023 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna” 

med däri ingående ramar för drift och investeringar. 
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. 
 
 
Reservation 
Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Ida 
Melin (S), Himan Mojtahedi (S) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Fempartigruppens förslag till Strategisk plan 2023-2025, budget 2032. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 
Budgetförslag 2023 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2023 Sverigedemokraterna 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas riksförbund 
Yrkande Vision 
Yrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Yrkande Vårdförbundet 
Yrkande Fysioterapeuterna 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C) och Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker 
Fempartigruppens förslag till Strategisk plan 2023-2025, budget 2032. 
 
Maria Renfors (M), Nedzad Deumic (KD) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker Moderaternas, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till Budget 2023 med däri ingående ramar för 
drift och investeringar. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker Sverigedemokraternas förslag till Budget 2023 med däri 
ingående ramar för drift och investeringar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla punkt 1-4 samt 6 i Fempartigruppens 
förslag och finner att så sker.  
 
Ordförande konstaterar att det finns tre olika förslag avseende punkt 5, Budget 2023 med däri 
ingående ramar för drift och investeringar: Fempartigruppens förslag, Moderaternas, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag samt Sverigedemokraternas förslag. 
Ordförande ställer förlagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen bifallit 
Fempartigruppens förslag. 
 
Omröstning begärs 
Ordförande meddelar att Femgruppens förslag på punkt 5 är huvudförslag.  
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

1. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag ställs mot 
Sverigedemokraternas förslag för att utse ett motförslag till huvudförslaget.  

2. Fempartigruppens förslag ställs mot det förslag som kommunstyrelsen utser till 
motförslag. 

 
Beslutsgång om motförslag i huvudomröstningen 
Ordförande ställer Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till Budget 
2023 mot Sverigedemokraternas förslag till Budget 2023. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen utsett Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas Budget 2023 till 
motförslag. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ordförande ställer Fempartigruppens förslag på punkt 5, Budget 2023 med däri ingående 
ramar för drift och investeringar, mot Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas 
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Fempartigruppens förslag.  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Femgruppens förslag.  
Nej-röst för Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster Femgruppens förslag och 8 nej-röster för Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag har kommunstyrelsen beslutat i enlighet Moderaternas, 
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag på punkt 5, Budget 2023 med däri ingående 
ramar för drift och investeringar. 
 
Följande röstade ja: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Melisa Nilsson (S), Jan 
Rudén (S), Ida Melin (S), Himan Mojtahedi (S) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande röstade nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Wouter Fortgens (M), Ulla 
Johansson (SD), Christina Svensson (SD), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo (L), 
Nedzad Deumic (KD). 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-05-18

 
Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona.  
2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till 11 311 tkr  
3. Fastställa att partistödet för 2023 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i 

juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till 
varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av 
budgeterat belopp per mandat och år.   

4. Fastställa kommunens låneram för nyupplåning till 420 mnkr för 2023. 
5. Fastställa dokumentet ”Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023” med däri ingående ramar 

för drift och investeringar. 
6. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några direkta 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 4 om god utbildning för alla, mål 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 13 om att bekämpa 
klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023 
Budgetförslag 2023 Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2023 Sverigedemokraterna 
Yrkande Lärarförbundet 
Yrkande Lärarnas riksförbund 
Yrkande Vision 
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Yrkande Kommunal 
Yrkande Arbetsterapeuterna 
Yrkande Vårdförbundet 
Yrkande Fysioterapeuterna 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Finansiella mål och inriktningsmål för Stenungsunds kommun 2023 

 
Finansiella mål 

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, 
ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

 

Mål utifrån Agenda 2030 
 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 

 
2. Mål 4: God utbildning för alla.  

 
3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
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Inledning 
Planeringsprocessen 
Utgångspunkt är kommunallagens bestämmel-
ser om att Kommunstyrelsen leder och sam-
ordnar planering och uppföljning av kommu-
nens verksamhet. 

Processen utgår från att Kommunfullmäktige i 
juni fastställer budgeten för nästkommande år. 
From budgetåret 2020 är det eko-
nomi/personalberedningen som bereder budge-
ten. 

Den strategiska planen innehåller en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en ekonomisk plan för tre år varav bud-
getåret är periodens första år. 

I planen anges skattesatsen och verksamheter-
nas anslag/ramar. Av planen framgår hur verk-
samheten ska finansieras och hur den ekono-
miska ställningen beräknas vara vid budgetå-
rets slut. För verksamheten anges mål och rikt-
linjer som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. 

  

Årshjul  

 

Styrmodell 
Under 2023 års budgetprocess har arbetet med 
styrmodellen fortsatt. Styrmodellsarbetet utgår 
från att kommunens vision ”Vision 2035”, 
Agenda 2030 och kommunens ledord är det 
ramverk som ska genomsyra hela kommunens 
verksamhet. Arbetet med att konkretisera och 
visualisera styrningen i Stenungsunds kommun 
fortsätter under 2023.  

 

 
 
*På grund av att 2022 är ett valår tar kommunfullmäktige beslut om strategisk plan både i juni och i november. 
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Politisk organisation 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ och det enda politiska orga-
net som är direktvalt. I Stenungsunds kommun 
har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredning-
ar, som är kommunfullmäktiges verktyg för att 
bereda politiska framtids- och visionsfrågor 
inför debatt och beslut i fullmäktige.  

Kommunstyrelsen har en övergripande led-
ningsfunktion och ansvarar bland annat för att 
bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ser till 
så att kommunfullmäktiges beslut genomförs 
och att återrapportering sker till kommunfull-
mäktige.  

Ekonomi/personalberedningen bereder, på 
uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 
planperioden och nästkommande år. Det inklu-
derar att bereda ärenden som enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska beaktas i nästa års 
budget. Ekonomi/personalberedningen sam-
ordnar dessutom arbetet med inriktningsmål 
och lokalresursplanering som är en del av den 
strategiska planen.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta 
budgeten för nästkommande år och planåren.  

I Stenungsund finns det två utskott som bere-
der ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 
utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskot-
tet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 
utbildning, förskola, särskilda och ordinära 
boenden samt individ och familjeomsorg. Öv-
riga frågor, exempelvis tekniska och kom-
munövergripande hanteras av allmänna utskot-
tet. 

I Stenungsunds kommun finns följande nämn-
der: Social myndighetsnämnd, Teknisk myn-
dighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndar-
nämnd. Kommunen har också tre råd, Folkhäl-
sorådet, Pensionärsrådet och Rådet för funkt-
ionshindrade. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Förvaltningsorganisation 
Stenungsunds kommuns förvaltning består av 
fyra sektorer. De fyra sektorerna är sektor ut-
bildning, sektor socialtjänst, sektor samhälls-
byggnad samt sektor stödfunktioner. Förvalt-
ningen leds av kommundirektören som har 
huvudansvaret för att förvaltningen verkställer 
uppdragen från de förtroendevalda och att 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.   

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommundirektör 

Sektor Utbildning 
 Förskola 
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Kompetens Utveckling 
 Stab 
 Kultur Fritid 

  

Sektor Socialtjänst 
 Individ- och familjeomsorg 
 Funktionshinder 
 Särskilt boende och 

hemsjukvård 
 Ordinärt boende och 

personlig assistans 
 MAS 

Sektor Samhällsbyggnad 
 Bygg Miljö 
 Exploatering 
 Infrastruktur 
 Strategi Samordning 

 

 
Sektor Stödfunktioner 

 Ekonomi 
 Personal 
 Administrativa funktionen 
 Kommunikation 
 Servicefunktionen 
 Digitalisering 
 Kommunövergripande 

specialistfunktioner 
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5-gruppen har ordet 
Årets budgetprocess har präglats av mycket 
osäkerhet inför framtiden. Under vintern 2021 
har vi haft ovanligt höga energipriser både på 
el och drivmedel. Coronaeffekterna har hängt i 
med bland annat brist på olika varor och kom-
ponenter till industrin som följd och 24 febru-
ari invaderade Ryssland Ukraina. Detta sam-
mantaget ger en osäkerhet kring prisökningar, 
löneutveckling, arbetslöshet och eventuella 
flyktingströmmar som påverkar kommunens 
verksamhet och ekonomi. Under flera år har 
kommunerna fått stora ekonomiska tillskott 
från staten för att dämpa effekterna av pande-
min, men staten kommer sannolikt prioritera 
annorlunda framöver oberoende av vilken re-
gering som tillträder efter valet. Till stor del 
beroende på säkerhetsläget i vår omvärld. Utö-
ver dessa nationella och internationella osäker-
heter står kommunen inför ett inträde i Rädd-
ningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) där 
kostnaderna än så länge är osäkra. 

  

Med dessa förutsättningar har vi ändå lagt en 
budget som vi tror kommer att gynna utveckl-
ingen i Stenungsund. Vi har tagit fram en 
grundbudget med ett överskott på 2% med ett 
utrymme om 3 miljoner att göra politiska sats-
ningar. Mycket sent in i processen fick vi be-
sked om att räddningstjänsten troligen kommer 
att bli betydligt dyrare än vad vi räknat med 
och därför har vi lagt till ytterligare 10 miljo-
ner som kommer att påverka resultatet nega-
tivt. Vi har valt att inte göra om grundbudgeten 
eftersom denna kostnad är alltför osäker i 
dagsläget.  

 

Skola och Förskola 
Skolresultaten i Stenungsund är bra, men ändå 
lägre än vad de borde, utifrån de förutsättning-
ar som våra elever har. Vi har funderat mycket 
på varför och vill gärna komma till rätta med 
detta och höja resultaten ytterligare. Vi har en 
hög lärarbehörighet och mycket har satsats på 
lokaler de senaste åren. I dialoger med ungdo-
mar upplever många att skolmaten blivit sämre 
under de senaste åren och därför gör vi en stor 
satsning på den om 2 miljoner. Pengarna ska 
dels gå till att möta prisökningarna på livsme-
del, dels för att öka kvaliteten på maten, det 
kan vara att man behöver utbilda personal eller 
använda sig av andra råvaror. Syftet är att fler 
elever ska äta ordentligt i skolan och orka med 
skoldagen på ett bättre sätt.  

Mycket av grunden för att klara skolan läggs 
redan i förskolan och därför vill vi påskynda 
det redan pågående arbetet med mindre barn-
grupper i förskolan och skjuter till 1,6 miljoner 
extra. Det är också viktigt med kontinuitet för 
eleverna och under pandemin har klasser som 
haft många olika vikarier haft det tuffare att nå 
målen. Därför vill vi starta ett pilotprojekt på 
en av våra F-6 skolor och överanställa två lä-
rare som dels kan gå in och stötta klasslärare 
men framför allt fungera som vikarier. Kvali-
teten på ”vikarielektioner” ökar och målet är 
högre måluppfyllelse för eleverna.  

 

Miljö 
Utöver de projekt och satsningar som numera 
arbetas med i kommunens ordinarie arbete vill 
vi satsa 0,3 miljoner på 8+fjordar. De gör ett 
viktigt arbete med vattenmiljön både i havet 
och i alla våra bäckar, sjöar och våtmarker. Det 
är ett miljöarbete som är viktigt och som vi vill 
intensifiera.  

 

Personal 
En viktig del som arbetsgivare är att se till att 
personalen är frisk och mår bra därför höjer vi 
friskvårdsbidraget med 200 kr/anställd.  

 

LSS 
Habiliteringsersättningen är en peng som 
kommunen kan betala ut till dem som har Dag-
lig verksamhet. Vissa år får kommunerna 
statsbidrag till detta och vissa år inte. 
Stenungsund har valt att inte göra habilite-
ringsersättningens storlek beroende av statsbi-
dragen utan lägger egna resurser. När det 
kommer statsbidrag så får brukarna del av det 
som en bonusutbetalning i slutet av året. Habi-
literingsersättningen är 40 kr/dag och har inte 
höjts på flera år. Därför väljer vi att höja den 
med 10 kr/dag i vår budget.  

 

Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Stenungsundspartiet 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
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Uppdragen 
1. Skolsegregation 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur 
grundskolorna Kopperskolan och Kristine-
dalskolan, kan organiseras och utvecklas 
för att på bästa sätt främja attraktivitet och 
motverka skolsegregation. 

 

2. Samlokalisering 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda för 
och nackdelar med att samlokalisera 
SÄBO/trygghetsboende och förskola vid 
nybyggnation. 
 

3. Tillagningskök 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möj-
ligheten till tillagningskök i förskolor och 
skolor, med beaktande av bl.a. kvalitet, 
delaktighet och ekonomi, både drift och 
investering. 
 

4. Höja kvalitén i äldreomsorgen  
Inom äldreomsorgen har vi tagit oss ige-
nom pandemin på ett tillfredställande sätt. 
Nu ska vi återgå till något mer normala 
förhållanden, då kommer också kraven på 
en resursuppbyggnad, både när det gäller 
kompetens och kvalité.  
 
Vi får fortsatt riktade statsbidrag till vård 
och omsorg, bl.a. bidraget “äldrelyftet” 
som har ett bredare mål. Inom de här ra-
marna kan vi både bredda och höja kompe-
tensen. Det gäller vård i livets slutskede, 
(VILS), och införande av digitala verktyg. 
 
För att kunna ta till vara de kompetenshö-
jande insatserna krävs mer än ett antal en-
gångsåtgärder finansierade med statliga 
bidrag. 
 
-Vi har en heltidsresa som ska vara imple-
menterad till 2024 
 
-Vi har arbetstidsscheman och förläng-
ningsperioder som måste få sin lösning 
 
-Vi måste få mer kontinuitet och tid i mö-
tena mellan personal och vårdtagare 
 
-Vi måste göra vårdyrkena mer attraktiva 
 
-Vi måste hantera den överkapacitet som 
påstås finnas i verksamheten och få ett 

koncensus rörande ARP (Avancerad Re-
surs Planering) 
 
- Vi vill se över möjligheterna att införa 
andra kompetenser inom vård och omsorg 
för att frigöra tid så rätt kompetens gör rätt 
insatts. 
 
Detta gäller all vård- och omsorgspersonal 
ute i våra verksamheter, ordinärt boende, 
särskilt boende, kommunens hemsjukvård, 
LSS med m.m. inom sektor socialtjänst.  
 
Med bl.a. de här åtgärderna ger vi medar-
betarna förutsättningar att höja kvalitén i 
våra verksamheter vilket också ökar enga-
gemang och trivsel i arbetet och det viktig-
aste av allt det höjer både nöjdhet, trivsel 
och trygghet hos våra vårdtagare. Eller 
med andra ord, lite mer guldkant på tillva-
ron, tid för mer aktiviteter, samtidigt som 
utrymme skapas för personalen att kunna 
utföra sitt grunduppdrag.  
 
Det här är inte finansiella engångsposter i 
en budget, utan en ordentligt finansierad 
driftbudget för vård och omsorg.  
 
Vi ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
det förändringsarbete som behövs samt 
återkomma med kostnadsanalys samt en 
genomförandeplan för ovanstående.  
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Vision 2035 
Stenungsunds kommun antog 2014 en ny vis-
ion, Vision 2035, Stenungsund Det goda sam-
hället med framtidstro och utveckling med 
människan och naturen i centrum. Till vision-
en finns två avgörande inriktningar: ”Attraktivt 
och välkomnande” samt ”Ekonomisk, ekolo-
gisk och socialt hållbar utveckling”. 

 

1. Attraktivt och välkomnande 
 Trygg miljö 
 Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

 Goda kommunikationer 

 Levande företagsklimat 

 Alltid bästa möjliga möte 

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt håll-
bar utveckling 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

De avgörande inriktningarna förklaras nedan. 

Attraktivt och välkomnande 
Trygg miljö 
Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 
invånare, erbjuder bostäder för alla behov i 
olika former. Boendemiljöerna är attraktiva 
med närhet till såväl hav som skog och goda 
möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund är 
ett tryggt och levande samhälle med platser för 
möten och gemenskap. Vi har en lättillgänglig 
hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor 
samt god omsorg om funktionshindrade och 
äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi 
omfamnar och accepterar oliktänkande och 
välkomnar nya initiativ. Stenungsund är en 
barnvänlig kommun där vi värnar om barns 
rättigheter och arbetar för att barn och ungdo-
mar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder 
mycket goda möjligheter till utbildning och 
arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd 
och spets på de utbildningar vi tillhandahåller. 
I Stenungsunds kommun utbildar vi världs-
medborgare som står väl rustade för framtidens 
alla utmaningar. De allra flesta som bor i 
Stenungsund har någon form av sysselsättning. 
Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet  

 

och merparten av kommunens unga vuxna går 
vidare från gymnasiet till högre studier. 

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 
Centrummiljön i Stenungsund är levande, dy-
namisk och turistvänlig. Den stora mängden 
besökare och turister från när och fjärran lock-
as hit för att ta del av shoppinglivet, restau-
rangutbudet, de många olika möjligheterna till 
fysisk aktivitet och ett brett utbud av kulturak-
tiviteter.  Naturen är alltid närvarande och till-
gänglig i kommunens alla delar. Som en av 
Västkustens pärlor erbjuder vi natursköna upp-
levelser och goda fritidsaktiviteter i en unik 
skärgårdsmiljö. Vi erbjuder aktiviteter i vild-
marksnatur med fina vandringsleder, fiske och 
camping. Den traditionella bohuslänska kul-
turen utvecklas genom konst och mathistoriska 
upplevelser. 

Goda kommunikationer 
Kommunikationerna till och från Stenungsunds 
kommun är goda och möjliggör en bekväm 
pendling för dig genom hållbara och miljövän-
liga transporter. Vi har dubbelspår på vissa 
sträckor till Stenungsund från Göteborg och 
Oslo som möjliggör fler avgångar.    

Levande företagsklimat  
Stenungsund är en företagsvänlig kommun och 
bland de främsta i Sverige när det gäller håll-
bar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är 
gott och stöttar en utökning i befintliga företag 
såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan 
skapas. Vi har ett varierat näringsliv och ett 
världsledande hållbart kemikluster såväl som 
IT-kluster. Stenungsund har en science-park i 
världsklass med samarbete mellan, näringsli-
vet, universitet samt gymnasium och yrkeshög-
skola vilket lockar kompetens, entreprenörer 
och innovationer till kommunen.  

Alltid bästa möjliga möte 
Stenungsund är en invånarvänlig kommun som 
strävar efter att alla invånare ska mötas med 
professionalitet och respekt. Vi vill att du ska 
känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende 
och vilken bakgrund du har. Kommunens vär-
degrund - insyn, delaktighet, öppenhet och 
helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i 
kommunen. 
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Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
utveckling 

I Stenungsunds kommun bedriver vi en håll-
bar utveckling vilket innebär att vi strävar 
efter att tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillgodose sina behov. All hållbar 
utveckling kräver ett folkligt och aktivt del-
tagande från invånarna. Stenungsund är en 
kommun som på olika sätt bjuder in med-
borgarna till dialog och samtal för att driva 
en utveckling som värnar om våra gemen-
samma resurser.  

Social hållbarhet  
Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och 
stabilt samhälle där invånarnas behov tillgo-
doses, oavsett kön och inkomst. En socialt 
hållbar utveckling främjas av det livslånga 
lärandet, en trygg uppväxt, ökat arbetsdelta-
gande, att du får åldras med livskvalitet samt 
att du har goda levnadsvanor. Vi har livet i 
fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen 
har en god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. 
Genom demokrati och delaktighet ges möj-
lighet för Stenungsundsborna att skapa förut-
sättningar för ett gott liv.  

Ekonomisk hållbarhet  
Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom att 
skapa utveckling utan att skada miljön. Eko-
nomin är långsiktigt stabil och låter dig som 
människa utvecklas i samklang med miljön 
och utan att slösa mer än nödvändigt på våra 
gemensamma tillgångar.  

Ekologisk hållbarhet  
I Stenungsunds kommun arbetar vi för en 
hållbar ekologisk utveckling vilket innebär 
att vi värnar om människans långsiktiga fort-
levnad, en naturskön miljö samt biologisk 
mångfald. Vi arbetar aktivt för att anpassa 
samhället efter vad miljön och människornas 
hälsa tål.     

 

Kommunens ledord 
Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är 
kommunens ledord. 
 
Helhet: Den egna verksamhetens betydelse ses 
i ett större sammanhang och kommun- och 
medborgarnyttan går före den egna verksam-
hetens bästa. 
 

Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande kli-
mat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.   
 
Delaktighet: Verksamheten främjas av att 
många är med och påverkar besluten och ver-
kar i lojalitet med fattade beslut. 
 
Insyn: Vi skall vara transparanta och ge om-
givningen möjlighet till insyn i kommunens 
arbetsutförande och resultat.  

 

God ekonomisk hushållning 
I Kommunallagens elfte kapitel står det att 
budgeten ska ange finansiella mål samt mål 
och riktlinjer för verksamheten, som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning.   

 

Målen ska sträva efter att kommunens verks-
amhet bedrivs på ett sätt som säkerställer att 
även kommande generationer får en bra kom-
munal service samt att maximal nytta uppnås 
med minsta möjliga resursåtgång. Ambitionen 
är att ha mål som är långsiktigt hållbara och 
som kan mätas över tid. 

I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de fi-
nansiella målen samt inriktningsmålen är helt 
eller delvis uppfyllda. Denna definition gäller 
såväl målen för kommunen som för koncernen. 

 

Mål kommunkoncernen 2023 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag, lag om kom-
munal bokföring och redovisning. Den nya 
lagen innebär bland annat att mål och riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning ska följas upp 
och utvärderas för hela den kommunala kon-
cernen. 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras 
eller hållas oförändrad. 

2. Självfinansieringsgraden1 av investering-
arna, 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 kli-
matförändringarna. 

 
1 För kommunen mäts detta för den skattefinansi-
erade delen. 
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Finansiella mål  
De finansiella målen ska ange en tydlig ambit-
ionsnivå för den egna finansiella utvecklingen 
och ställningen.  

1. Nettokostnadsandelen, inklusive finans-
netto och hela pensionsskuldens föränd-
ring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt 
över rullande sexårsperioder. 

2. Självfinansieringsgraden av investerin-
garna, i skattefinansierad verksamhet, ska 
uppgå till minst 70 % sett över rullande 
sexårsperioder. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oför-
ändrad. 

4. Kommunens skattesats ska vara oföränd-
rad under mandatperioden. 

Inriktningsmål  
Inriktningsmålen är kommunens övergripande 
mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. 
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för 
varje mål. Nedan följer samtliga inriktnings-
mål, vilka indikatorer som kopplats till respek-
tive inriktningsmål samt hur förvaltningen 
planerar att nå höjd måluppfyllelse under 2023. 

 
1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbe-
finnande för alla i alla åldrar. 

 

Kommunens möjlighet att påverka målet: 

Sveriges kommuner ansvarar för merparten av 
de välfärdstjänster som har stor påverkan på 
befolkningens hälsa genom livet. Det handlar 
om hur skolan och den sociala omsorgen fun-
gerar. God hälsa och välbefinnande beror 
också på hur bostads- och samhällsplaneringen 
lokalt bedrivs. Det handlar också om i vilken 
mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för 
alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekono-
misk situation. Dessutom har den kommunala 
omsorgen en särskild roll som direkt påverkar 
hälsa och välbefinnande, framförallt hos de 
mest utsatta och svaga i samhället.  

  

Indikatorer: 

• Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel (%) 

• Medellivslängd kvinnor, år 

• Medellivslängd män, år 

 

• Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbe-
finnande, andel (%) 

• Fallskador bland personer 65+, 3-årsm,  

antal/100 000 invånare 

• Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse: 

Det övergripande målet för folkhälsan i Sve-
rige är att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolk-
ningen. Stenungsunds kommun har utifrån sin 
lokala roll stora möjligheter att påverka med-
borgarnas hälsa och välbefinnande då folkhäl-
san påverkas av de sammanhang och den miljö 
vi lever i.  En ökad jämlikhet i hälsa och livs-
villkor är en förutsättning för att uppnå ett 
långsiktigt socialt hållbart samhälle. Det är 
särskilt viktigt att utjämna skillnader i hälsa 
och ge människor större möjlighet att kunna 
påverka sina liv och känna sig delaktiga. 
Kommunens synsätt är att varje enskild med-
borgare är en individ med egna resurser, erfa-
renheter och önskemål som kan stärkas, ut-
vecklas och tas till vara. 

För en högre måluppfyllelse ska Stenungsunds 
kommun ha en välfungerande för-, grund- och 
gymnasieskola som ska ge goda förutsättningar 
för hela livet. Kommunen ska garantera en 
trygg och god äldreomsorg på ålderns höst och 
ge förutsättningar för den som har ett funkt-
ionshinder att nå sin fulla potential. Det hand-
lar också om att kommunen har effektiva före-
byggande och sociala insatser för den som 
hamnat snett i livet eller är på väg in i ett liv 
som varken är hälsosamt eller leder till välbe-
finnande. Därtill har kommunen en viktig roll i 
att bygga fysiska miljöer som främjar hälso-
samma liv och välbefinnande i alla åldrar samt 
att möjliggöra för alla invånare att kunna leva 
ett aktivt och bra liv där den enskilde har infly-
tande i samhället och över sin vardag.  

 
2.  Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig ut-
bildning av god kvalitet och främja livslångt 
lärande för alla. 

Kommunerna ansvarar för stora delar av ut-
bildningssystemet. Såväl förskola som grund-
skola, gymnasium och delar av vuxenutbild-
ningen finansieras med kommunala skatteme-
del och drivs med både kommunala och fri-
stående huvudmän. Som utbildningsanordnare 
gäller det att vara uppdaterad på de lokala ar-
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betsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser 
utbildas. Att klara skolan har i sin tur stor be-
tydelse för hälsan, även i vuxen ålder. 

 

Indikatorer: 

• Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

• Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, hemkommun, andel (%) 

• Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%) 

• Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

• Ungdomar som är etablerade på arbetsmark-
naden eller studerar 2 år efter fullföljd gymna-
sieutbildning, hemkommun, andel (%) 

• Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbild-
ning, andel (%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Arbetsmarknaden har successivt förändrats i 
bemärkelsen att allt högre krav på utbildning 
och kompetens ställs för att en person ska få ett 
arbete. Avsaknad av en fullföljd gymnasieut-
bildning är en faktor som kraftigt påverkar 
risken för att en ung person ska hamna i tidigt 
utanförskap och att personen på sikt inte ska 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En 
gymnasieutbildning ger kommunens unga möj-
lighet att få ett arbete, att söka sig vidare till 
högre studier eller på annat sätt förverkliga 
sina drömmar. För att klara framtidens kompe-
tensförsörjning för såväl den offentliga som 
den privata sektorn är det av största vikt att 
dagens unga fullföljer sin gymnasieutbildning. 

För att fler ungdomar ska fullfölja sin gymna-
sieutbildning krävs en förskola och grundskola 
som ger alla elever grundläggande kunskaper 
att få möjligheten att nå sin fulla potential. Det 
handlar också om att kommunen möjliggör för 
vuxna att kunna vidareutbilda sig senare i livet.  
I Stenungsunds kommun ska alla elever, uti-
från sina förutsättningar, mötas av positiva och 
tydliga förväntningar, med start redan i försko-
lan. I för-, grund- och gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen är en av de viktigaste prio-
riteringarna för ökad kvalitet i undervisningen 
en fungerande kompetensförsörjning och att 
lyckas attrahera och behålla legitimerad perso-
nal. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn 
för elevernas framgång. Arbetet med kollegialt 
lärande med fokus på analys av undervisning 
inom ramen för arbetet med ledarskap och 

lärarskicklighet behöver därför fortsätta. Dess-
utom behöver den digitala infrastrukturen 
struktureras och anpassas till det pedagogiska 
arbetet samtidigt som det anpassas till digitali-
seringens möjligheter. Kommunen har ett vik-
tigt uppdrag i att inspirera till och informera 
om olika vägar in i yrkeslivet och vad arbets-
marknaden efterfrågar, vilket kan stärka moti-
vationen för en gymnasieexamen. Samverkan 
mellan skola och arbetsliv behöver därför stär-
kas och studie- och yrkesvägledning (SYV) 
behöver fortsatt utvecklas. 

För en ökad måluppfyllelse behöver också 
förutsättningar och möjligheter för ungdomars 
informella lärande stärkas och arbetet kring 
trygghet och studiero fortsätta. Vi lever idag i 
ett informations- och kunskapssamhälle i 
snabb förändring. Kommunens biblioteks- och 
kulturverksamhet har därför också en viktig 
roll att främja ett livslångt lärande för alla.  

 
3.  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel-
sättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Kommuner stödjer utvecklingen av arbetstill-
fällen för alla grupper, även de som står långt 
från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempel-
vis i samverkan med Arbetsförmedlingen, nä-
ringslivet och den sociala ekonomin. Kommu-
nerna ansvarar även för kommunal vuxenut-
bildning som bidrar till att människor kan ut-
bilda sig och hitta arbete. Kommuner är också 
markägare, markförsäljare, planerare, till-
ståndsgivare och kontrollmyndighet inom 
många områden som berör flertalet företag. 
Genom att sköta sina uppdrag objektivt, rätts-
säkert och professionellt skapar man bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin 
verksamhet och växa. 

Indikatorer 

• Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/invånare 

• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

• Långtidsarbetslöshet 25–64 år, årsmedel-
värde, andel (%) av befolkningen 

• Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel 
(%) 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 
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Stenungsunds kommun arbetar med den över-
gripande målbilden att med gemensamma kraf-
ter minska antalet försörjningsstödstagare ge-
nom att fler når självförsörjning, eller en me-
ningsfull sysselsättning, som stärker möjlig-
heten att nå självförsörjning i framtiden. 
Stenungsunds kommun ska därför verka för att 
arbetssökande och försörjningsstödstagare på 
snabbast sätt når självförsörjning eller me-
ningsfull sysselsättning samt vara en förebild 
för andra arbetsgivare. Kommunen ska ta ett 
socialt ansvar för att möjliggöra för de som står 
utanför eller inte hunnit in på arbetsmarknaden 
att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda 
praktik-, ferie- och arbetsträningsplatser. Sam-
tidigt ska samverkan med näringslivet öka för 
att möjliggöra fler praktik- och arbetstränings-
platser. Fokus är att kommunen ska ha arbets-
marknadsperspektiv i all kontakt med försörj-
ningsstödstagare och arbetssökande. Den egna 
viljan och minimera passivitet ska vara fokus. 
Det handlar om ett tydligare arbetsmarknads-
perspektiv utifrån socialtjänstlagens intentioner 
om frigörandet av människors egna resurser 
och självständighet kombinerat med eget an-
svar och tillit.  

Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt. 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag 
är en förutsättning för kommunens möjlighet 
att öka sysselsättningsgraden. Ett positivt före-
tagsklimat är en förutsättning för att näringsli-
vet ska fortsätta välja Stenungsund som bas för 
etablering och expansion.  Som tillståndsgivare 
och kontrollmyndighet har kommunen ett vik-
tigt uppdrag i att motverka osund konkurrens 
genom ett objektivt, rättssäkert och profession-
ellt arbetssätt.   

 
4. Mål 13: Bekämpa klimatförändring-

arna  
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att 
ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa 
den fysiska planeringen innebär både att före-
bygga och minimera riskerna för naturolyckor. 
Kommuner arbetar med anpassning genom 
åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och 
ledningsarbete. Kommuner har stora möjlig-
heter och utmaningar att minska sin klimatpå-
verkan och anpassa sig till ett förändrat klimat. 
Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommu-
ner sker inom många områden. Det gäller ex-
empelvis infrastrukturplanering och satsningar 

på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy och 
trafikplanering. Att minska energianvändning-
en i byggnader sparar både pengar och miljö. 
Kommunernas och regionernas arbete ger stora 
resultat, men det finns mer att göra och att 
spara. Stora möjligheter finns t ex inom sam-
hällsplanering och offentlig upphandling och i 
samspel med näringsliv och invånare. 

 

Indikatorer 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter/invånare 

• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekvivalenter 

• Miljöbilar i kommunorganisationen, andel 
(%) 

• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) 

• Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/invånare 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse 

Stenungsunds kommun kan göra skillnad ge-
nom förändringar i sin egen verksamhet och 
genom att göra det lättare för sina invånare och 
företagare att leva och verka klimatsmart. Det 
sker genom aktiva val och prioriteringar samt 
ett proaktivt informationsarbete. 

Fokus för kommunen är att skapa incitament 
där det ska vara lätt att välja rätt. Detta berör 
allt mellan vardagliga val som vid inköp eller 
resor, till frågor som berör exempelvis sopsor-
tering. Det handlar också om att kommunen 
ska verka för att förlänga hållbarhetstiden och 
underlätta återbruk av inventarier liksom att 
stärka samarbetet i frågor som berör den ma-
rina miljön och naturvårdande insatser. För att 
minska kommunens verksamheters påverkan 
på miljön och klimatet ska också digitali-
seringens möjligheter användas för att på-
skynda en mer hållbar utveckling. Kommunen 
har också ett stort ansvar i sin samhällsplane-
ring vad gäller utformning av detaljplaner, 
lokal infrastrukturplanering och fastighetsinve-
steringar. Kommunen har därtill ett viktigt 
uppdrag i att medvetandegöra hållbarhetsfrå-
gorna i skolan. I samverkan med andra myn-
digheter och företag ska kommunen vara en 
förebild och en samverkanspart som möjliggör 
en mer hållbar utveckling lokalt. 
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Omvärldsanalys2 
 

Omvärldsanalysen syftar till att redovisa fak-
torer som påverkar kommunens planering på 
kort och medellång sikt, det vill säga de tre-
fyra närmaste åren. Faktorer som är viktiga att 
ha kännedom om är den samhällsekonomiska 
utvecklingen, statliga reformer och beslut, 
arbetsmarknadsläget, samt den demografiska 
utvecklingen. Det är också viktigt att ha kän-
nedom om större händelser internationellt som 
kan ha påverkan på Sveriges ekonomi och 
kommunal verksamhet. 

 

Sammanfattning 
Efter två år med pandemi fanns en förhoppning 
om att kommuner och regioner med en rekord-
stark ekonomi skulle få tid att hantera pande-
mins långsiktiga konsekvenser och kommande 
demografiska utmaningar. Men återigen har 
verksamheten kommit att påverkas av faktorer 
som kommuner och regioner inte rår över. På 
kort tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat 
betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina 
och de konsekvenser det medför. Kriget med-
för ett stort lidande för Ukrainas befolkning, 
men det har också kommit att påverka både 
nuläget och framtidsutsikterna för svenska 
kommuner och regioner. Inflationstakten har 
drivits upp till historiska nivåer och tillsam-
mans med stigande pensionskostnader bedö-
mer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. 
Samtidigt blir utmaningen med demografins 
utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård 
och omsorg ökar samtidigt som det råder brist 
på arbetskraft. 

 

Samhällsekonomi 
Medan pandemin antas utgöra ett allt mindre 
ekonomiskt hinder för världsekonomin seglar 
nya utmaningar upp. Rysslands invasionskrig i 
Ukraina förvärrar utbuds- och logistikproblem 
för den globala handeln och spär på den redan 
höga inflationen. Trots hög inflation och sti-
gande räntor fortgår återhämtningen efter pan-
demin i Sverige, även om BNP-tillväxten för-
väntas dämpas 2022. Minskad smittspridning 
och en hög vaccinationstäckning har medfört 
borttagna restriktioner. Normaliseringen av 
samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för 

 
2 Ekonomirapporten SKR, maj 2022. (Gäller ej avsnitt Närings-
liv) 

sysselsättningen. Potentialen för högre syssel-
sättning begränsas dock av den växande grup-
pen arbetslösa med svag konkurrensförmåga. 
Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är 
stor redan i nuläget och flera sektorer konkur-
rerar om samma individer. Att den höga ener-
giprisinflationen definitivt har spridit sig till 
varu- och tjänstepriser i Sverige pekar mot hög 
inflation också 2023. Långa marknadsräntor 
har ökat dramatiskt och en global penningpoli-
tisk åtstramning väntar. För första gången på 
mycket länge gäller inte längre »evigt låg in-
flation och låg ränta«. Även kommunsektorn 
möter högre priser och räntor. Det kommunala 
skatteunderlaget beräknas öka snabbare än i 
föregående prognoser, vilket främst beror på 
högre pris- och löneökningar. Men i reala ter-
mer är skatteunderlagstillväxten historiskt sett, 
och i förhållande till demografin, låg. 

Sverige 

Dämpning av svensk BNP-tillväxt 2022.  

Till följd av den snabba återhämtningen av 
ekonomin 2021 stärktes sparandet i offentlig 
sektor markant. Därmed krympte det stora 
underskottet från 2020, som uppstod till följd 
av pandemin och krisåtgärderna. I år räknar 
SKR med ett underskott i samma storleksord-
ning som 2021. 

Svensk BNP har återhämtat tappet efter pan-
demin. Utan de motkrafter som nu råder glo-
balt – hög inflation, krig i Ukraina och sti-
gande räntor – hade svensk konjunktur kunnat 
stärkas ännu mer 2022–2023. Men konjunktur-
uppgången fortsätter ändå, vilket leder till ett 
ansträngt resursutnyttjande mot slutet av 2023.  

Trots att svensk ekonomi nu går in i en fas med 
långsammare BNP-tillväxt ökar antalet arbe-
tade timmar snabbt både 2022 och 2023. Vo-
lymen arbetade timmar är dock fortfarande 
cirka 1,5 procent under nivån före pandemin. 
Återhämtningen hittills är således klart svagare 
för timmarna än för antalet sysselsatta. 

Indikatorer visar på en verkligt stark arbets-
marknad: såväl sysselsättningsgraden som 
arbetskraftsdeltagandet är klart högre än före 
pandemin. Samtidigt kvarstår det ett stort antal 
arbetslösa, där personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden utgör en allt större andel. De 
saknar de kompetenser som efterfrågas på ar-
betsmarknaden. 
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Fortsatt mycket hög inflation är trolig på kort 
sikt, liksom att inflationen också 2023 riskerar 
att hamna klart över Riksbankens mål om 2 
procent.  

Under perioden 2021–2023 beräknas både det 
kommunala skatteunderlagets faktiska och 
underliggande ökningstakt bli högre än ge-
nomsnittet för den senaste tioårsperioden. 2022 
och 2023 antas konjunkturen återhämtas efter 
pandemin. Sysselsättningen ökar då snabbare 
än vad som följer av en växande befolkning. 
Det som driver upp skatteunderlaget framöver 
är främst stora ökningar av löne- och pensions-
inkomster. Detta motverkas i viss mån av två 
faktorer; dels att den sammantagna effekten av 
prisbasbeloppets och timlönernas utveckling 
medför en betydande ökning av grundavdra-
gen, och dels att inkomsterna av arbetsmark-
nadsersättningar minskar (när konjunkturläget 
blir allt starkare). Att prisbasbeloppet stigit så 
kraftigt beror på den snabba ökningen av KPI. 

 

Kommunerna 
Efter ännu ett år med påverkan av pandemin 
redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt 
resultat i kommunsektorn 2021. 
Kommunernas resultat uppgick till 47 miljar-
der kronor. De starka resultaten förklaras av en 
betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än 
väntat och högre finansiella intäkter till följd 
av en positiv börsutveckling. Efter att ha hante-
rat effekterna av pandemin ställer nu kommu-
nerna om för att ta hand om konsekvenserna av 
kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett 
osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på 
bland annat energi och livsmedel, höga pens-
ionskostnader och en osäker samhällsekono-
misk utveckling kommer att prägla budgetar-
betet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i 
reala termer att bli låga under de närmaste åren 
samtidigt som utmaningar med kompetensför-
sörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av 
äldreomsorg ökar markant och låneskulderna 
förväntas öka. 
 
Investeringsbehov 
Investeringsutgifterna i kommunerna är fortsatt 
höga även om de minskade under 2021. Ök-
ningen från 2015 till 2021 motsvarar 25 pro-
cent i fasta priser. Inkluderas de kommunägda 
bolagen förstärks ökningstakten. I kommun-
koncernerna har investeringsutgifterna ökat 
med 30 procent i fasta priser till nära 160 mil-

jarder kronor år 2020. Även mätt som andel av 
skatter och bidrag, som normalt växer snabbare 
än priser och löner, är andelen högre nu än 
2015. 

För åren 2022–2025 är investeringarna i prin-
cip på samma nivå som 2021, i fasta priser, 
vilket innebär att den utveckling som hittills 
skett nu stannar av. 

De senaste årens goda resultat har gjort att 
självfinansieringsgraden av investeringarna har 
varit hög, trots höga utgifter. I SKR:s fram-
skrivning försämras dock resultaten efter 2022, 
vilket gör att utrymmet för att egenfinansiera 
investeringar på denna höga nivå försvinner 
snabbt. Till detta läggs en förväntad stigande 
ränta. Räntekostnaderna motsvarar idag en ½ 
procent av verksamhetskostnaderna, samtidigt 
som det också finns intäkter som påverkas av 
stigande räntor. SKR bedömer att effekten av 
stigande räntor och kommunernas stigande 
låneskuld inte kommer att påverka planerade 
investeringar i stor utsträckning, men det är en 
osäker bedömning. Effekten av ökad upplåning 
i kombination med höjda räntor kan komma att 
ha viss inverkan på kommande investeringsbe-
slut. 

Stenungsunds kommun har genomfört och 
planerar att genomföra stora investeringar un-
der budgetåret samt kommande planperiod. 
Det avser framför allt nya verksamhetslokaler 
inom förskola, skola och särskilt omsorgsbo-
ende samt utbyggnad av infrastruktur och vat-
ten och avlopp.  

 

Näringsliv 

Stenungsunds kommun är en utpräglad nä-
ringslivskommun med betydande arbetskrafts-
inpendling från närliggande kommuner. Nä-
ringslivet är diversifierat och spännande. I 
kommunen finns drygt 2 800 företag verk-
samma inom ett brett spektrum av branscher. 
Den absoluta majoriteten av alla företag i 
kommunen är småföretag med upp till fyra 
anställda, men det finns också flertalet stora 
företag med hundratals anställda.  

 

Kemiindustrin är tongivande med företag som 
Borealis, Nouryon Functional Chemicals AB, 
Perstorp Oxo AB och Inovyn Sverige AB. 
Tillsammans har dessa företag 3 000 anställda. 
Koncernen Hogia AB med sina drygt 27 bolag 
och 650 anställda, varav 550 i Stenungsund, är 
en annan stor arbetsgivare. 
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Runt främst Kemiindustrin har ett antal under-
leverantörer och servicepartners vuxit upp och 
etablerats i kommunen. Utöver kemiindustrin 
finns hantverksföretag inom bygg och bygg-
service samt en starkt växande tjänstesektor 
inom bland annat engineering, IT, utbildning 
samt hälso- och sjukvård och även en stark 
besöksnäring på uppgång. 

 

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. Kommunens övergripande målsättning 
för näringslivet är därför att underlätta för före-
tagen genom att erbjuda god service med bibe-
hållet myndighetsansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioner 

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive fi-
nansiell kostnad) beräknas öka kraftigt i Sveri-
ges kommuner år 2023, jämfört med 2022. Det 
är främst inflationsuppgången, men även pre-
miehöjningar i det nya pensionsavtalet och 
löneökningar under pandemin, som leder till en 
stor kostnadsökning.  

Parterna har kommit överens om en moderni-
sering av pensionsavtalet med en snabbare 
övergång mot helt avgiftsbestämda pensioner i 
sektorn. Det nya pensionsavtalet innebär stabi-
lare pensioner för framtidens pensionärer och 
högre förutsägbarhet för arbetsgivare i kom-
muner och regioner. I det nya avtalet höjs pre-
mierna i den avgiftsbestämda avtalspensionen 
från 1 januari 2023 med motsvarande 1,5 pro-
cent av lönesumman. 

Övergången till helt avgiftsbestämda pensioner 
innebär att det på riktigt lång sikt inte kommer 
att finnas några pensionsskulder. Kostnaden 
kommer då endast bestå av avgifter som belas-
tar det enskilda årets resultat.  
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Ramberäkning 
Budgetramarna för 2023 räknas upp i huvud-
sak enligt rekommendation från SKR, se 
nedanstående tabell. Internräntan avviker från 
rekommenderad nivå på 1,25% då kommunens 
ränteläge är lägre än den rekommenderade 
nivån. 

 
 *SKR cirkulär 22:06 

Förvaltningen har sammanställt ytterligare 
rambehov med anledning av bland annat vo-
lymförändringar. Den ekonomiska ramen har 
därefter justerats med politiska satsningar och 
prioriteringar. 

Löneökningar, kapitalkostnader och volymer 
ligger centralt i avvaktan på faktiskt utfall. När 
utfallet är känt sker en ramjustering gentemot 
berörd verksamhet. 

Politiska satsningar och prioriteringar 
Nedan kommenteras de politiska satsningar 
och prioriteringar som skett: 

 

Kommunövergripande 

 Utökad ram till höjning av friskvårdspeng, 
0,5 mnkr 

 Utökad ram för ökade kostnader inom 
räddningstjänsten, 10 mnkr 

 Detaljplaner och förstudier i driften 4,5 
mnkr 

 KS oförutsedda, minskad ram med 5 mnkr 
till 1 mnkr 

Sektor utbildning 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för processledare/utredare 

sektorsövergripande, 0,7 mnkr 
 Utökad ram för tidiga insatser i förskolan – 

mindre barngrupper, 3,2 mnkr 
 Utökad ram till att organisera för särskilt 

stöd inom grundskolan, 0,8 mnkr 
 Utökad ram till vikarier en grundskola, 1,6 

mnkr 

 Utökad ram till förstärkning av IM och 
stöd till gymnasieelever med särskilda be-
hov, 2,2 mnkr 

 Utökad ram för ungdomsstödjare gymna-
siet, 0,6 mnkr 

 Utökad ram för specialpedagog inom vux-
enutbildningen, 0,8 mnkr 

 Utökad ram för processledare/utredare 
inom kompetens och utveckling, 0,7 mnkr 

 Utökad ram till att permanenta tjänst som 
friluftssamordnare, 1,0 mnkr 

 Utökad ram för samordnare teknik, 0,8 
mnkr 

 Effektiviseringar inom grundskolan 0,9 
mnkr, gymnasiet 1,1 mnkr samt stab 0,1 
mnkr. 

 

Sektor socialtjänst 

 Full kompensation för volymer 
 Utökad ram för processledare/utredare, 0,7 

mnkr 
 Utökad ram för licenser för Phoniro och 

Lifecare mm, 0,5 mnkr 
 Utökad ram för enhetschef till nytt hem-

tjänstdistrikt, 0,9 mnkr 
 Utökad ram för sjuksköterska till nytt LSS-

boende och ny hemtjänstgrupp, 0,6 mnkr 
 Utökad ram för nytt nattavtal, 2,0 mnkr 
 Utökad ram till IFO för utökning av social-

sekreterartjänster till våld i nära relationer 
och familjerätten, 1,1 mnkr 

 Utökning av boendestödet, 1 mnkr 
 Höjd habiliteringsersättning med 10 kr per 

dag, 0,2 mnkr 
 Effektiviseringar inom IFO, 2,1 mnkr 

Sektor samhällsbyggnad  

 Utökad ram för klimatanpassning, 0,3 
mnkr 

 Utökad ram 8+ fjordar, 0,3 mnkr 
 Utökning av tjänster inom plan, strategiska 

markfrågor, trafik, infrastruktur, projekt 
samt tillsyn inom bygg och miljö, 6,5 mnkr 

 Effektiviseringar och ökade intäkter, 2,4 
mnkr 
 

 

 

 

Uppräkningsprocent 2023 2024 2025

Övriga intäkter 1,0% 1,0% 1,0%

Personalkostnader* 3,4% 2,1% 3,4%

Internräntor 1,0% 1,0% 1,0%

Lokalhyror interna 0% 0% 0%

Städ och vakt internt 0% 0% 0%

Lokalhyror externa 2,4% 2,4% 2,4%

Övriga kostnader, KPIF* 1,2% 1,7% 2,0%
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Sektor stödfunktioner 

 Utökning av tjänster inom överförmyndar-
verksamheten, brottsförebyggande arbete, 
samt stabsfunktion, 3,9 mnkr 

 Utökad ram för ökade livsmedelspriser och 
utbildningsinsats inom måltidsverksamhet-
en, 2 mnkr  

 Utökad ram för implementering av vissel-
blåsardirektivet, 0,2 mnkr 

 Utökad ram, kompensation för prisföränd-
ringar inom service, 0,4 mnkr 

 Utökad ram till park för ambitionshöjning 
samt kompensation för underfinansierad 
ram, 2 mnkr 

 Effektivisering lägre fastighetsrelaterade 
kostnader 0,5 mnkr 

 

Tillfälliga satsningar 2023 

 Utbildning av nya politiker, 0,2 mnkr 
 Ny politisk organisation, 0,2 mnkr 
 Dokument- och ärendehantering, 0,7 mnkr 
 E-tjänstsamordnare, digitalisering, 0,7 

mnkr 
 Minska kön inom budget- och skuldråd-

givning, 0,2 mnkr. 
 Getskärs badplats 0,3 mnkr 
 Medfinansiering ÅVS (trafik) 0,3 mnkr 

 Pilotprojekt skolintendent i ett skolområde 
0,9 mnkr 

 Riktat stöd till gymnasieelever med låga 
meritvärden 1,8 mnkr 

 Kultur- och fritidsverksamhet Hallernasko-
lan 0,5 mnkr 

 

Kommunövergripande 
Under Kommunövergripande redovisas kom-
mundirektör samt medel för utvecklingsprojekt 
och ledarutveckling.  

Här redovisas även följande: volym- och 
driftspengar, avgifter till olika förbund och 
projekt som till exempel SKR, projekt Leader 
med mera. Även personalrelaterade verksam-
heter som företagshälsovård, facklig verksam-
het och personalinsatser redovisas här. 

 

Finansverksamheten 

Under finansverksamheten redovisas skattein-
täkter, generella statsbidrag och utjämning 
samt finansiella intäkter och kostnader. Här 
redovisas även kostnader för pensionsutbetal-
ningar, pensionsskuldsförändring, netto av PO-
pålägg från verksamheten samt kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Mer om detta finns under 
Ekonomisk översikt.  
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Ramar 
Nedan redovisas ramarna per verksamhet. Varje sektor har också ett eget avsnitt i detta dokument.  

 
 

 

 

 

Budget Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 060 -11 311
varav revisionen -1 109 -1 131
Kommunövergripande -80 412 -149 743

Räddningstjänst -25 044 -33 019

Sektor utbildning -806 649 -814 256
Övergripande utbildning -29 680 -26 362
Förskola -154 764 -158 804
Grundskola -306 486 -308 113
Gymnasieverksamheten -121 815 -124 570
Särskolan -25 393 -25 528
Staben -61 266 -61 263
Kompetens och utveckling -33 644 -35 175
Kultur/Fritid -73 601 -74 441

Sektor socialtjänst -553 365 -556 469
Övergripande socialtjänst -12 899 -11 059
Individ- och familjeomsorg -116 639 -116 576
Funktionshinder -150 093 -152 553
Vård och omsorg -273 734 -276 281

Sektor samhällsbyggnad -69 845 -68 858
Samhällsbyggnad -69 845 -68 858
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0

Sektor stödfunktioner -193 119 -196 641
Stödfunktioner -97 489 -96 277
Servicefunktionen -95 630 -100 364

Kalkylerad kapitalkostnad 112 170 127 066 145 481 152 031
Avskrivningar -97 535 -108 244 -122 685 -127 927

Nettokostnad -1 724 859 -1 811 475 -1 870 042 -1 939 865

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 745 911 1 835 424 1 895 175 1 937 059

Årets resultat 21 052 23 949 25 133 -2 806
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Ekonomisk översikt 

Resultat 
Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 23,9 
mnkr. Det medför en nettokostnadsandel på 
98,7 % vilket är 0,7 % högre än det finansiella 
målet. För resterande år i planperioden uppgår 
nettokostnadsandelen i snitt till 99,4 %. Denna 
resultatnivå är inte tillräcklig för att nå de fi-
nansiella målen utan en fortsatt prioritering av 
resurser kommer att krävas alternativt intäkts-
ökningar. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners Cirkulär 2022:06 
daterat 2022-02-17. 

 

Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och 
utjämning visar hur stor del av dessa intäkter 
som går åt till den löpande verksamheten. Det 
finansiella målet är 98 % i genomsnitt över 
rullande sexårsperioder. Det budgeterade resul-
tatet för perioden 2023–2025 tillsammans med 
budget för 2022 samt bokslut 2020 och 2021 
medför en nettokostnadsandel på 97,2 %. Net-
tokostnaderna ökar framförallt år 2025 vilket 
visar på att en fortsatt prioritering av kostnader 
kommer att behöva göras framöver för att de 
finansiella målen ska uppfyllas.  

 

 
 

 

Investeringar 
Investeringsnivån uppgår till 540,7 mnkr för 
2023. För åren 2022-2024 föreligger ovanligt 
höga investeringsnivåer på grund av i första 
hand stora lokalinvesteringar, projekt resecent-
rum samt idrottsanläggningar. Investeringstak-
ten dämpas år 2025 och framåt. 

 

 

 

Självfinansieringsgrad investeringar 
Självfinansieringsgraden talar om hur stor del 
av investeringarna som finansieras med egna 
medel. Med egna medel avses årets resultat, 
avskrivningar och tomtförsäljning. Målet är att 
självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder 
för den skattefinansierade verksamheten. Sett 
över perioden 2020–2025 uppgår den till 65,1 
% vilket är lägre än målet. Genomsnittet höjs 
väsentligt av de höga resultaten 2020 och 2021 
kombinerat med för perioden förhållandevis 
låga investeringsnivåer för 2020 och 2021. 
Genomsnittet för åren 2022-2025 uppgår till 
35,4 % vilket visar på att kommunens resultat-
nivåer behöver höjas för att klara det finansi-
ella målet.  

 

 
 

 

Bokslut Budget Budget Plan Plan
Mkr 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter 1 523 1 568 1 647 1 702 1 758

Inkomstutjämning 73 77 104 107 111

Kostnadsutjämning -24 -16 -18 -18 -18

Regleringsbidrag/-avgift 80 63 55 57 49

Strukturbidrag 0 0 0 0 0

LSS-utjämning 7 4 3 3 3

Fastighetsavgift 59 61 66 66 66

Införandeavdrag/Utjämning LSS 0 0 0 0 0

Summa 1 718 1 756 1 857 1 917 1 969
Procentuell förändring 7,7% 2,2% 5,7% 3,2% 2,7%
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Soliditet 
Soliditeten anger hur stor del av kommunens 
totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital, det vill säga inte finansierade genom 
lån. Den är ett mått på den finansiella styrkan 
på lång sikt. Soliditeten mäts inklusive hela 
pensionsåtagandet. De faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgång-
arnas förändring. Målet är att soliditeten ska 
förbättras eller vara oförändrad. Soliditeten har 
förbättrats kontinuerligt de senaste åren. Orsa-
ken är främst att kommunen haft stora positiva 
resultat. Under planperioden sjunker solidite-
ten till 18,5 % främst på grund av de höga 
investeringsnivåerna kombinerat med den låga 
självfinansieringsgraden. Detta innebär att 
fortsatta prioriteringar behöver göras för att 
målet ska uppnås. 

 

 

Skulder 
Kommunens skulder kan i huvudsak delas upp 
i två delar, den som kommunen lånat upp i 

bank och den som kommunen lånat av de an-
ställda, det vill säga pensionsskulden. Den 
totala pensionsskulden beräknas öka med 3-4% 
åren 2023-2024 för att sedan plana ut. An-
svarsförbindelsen beräknas minska under peri-
oden i takt med att pensionen betalas ut. Det 
finns en risk att minskningen per år blir mindre 
jämfört med tidigare prognoser på grund av 
förändrade inflationsantaganden. Nya pens-
ionsavsättningen ökar mer än vad ansvarsför-
bindelsen minskar under perioden 2022-2025. 

Låneskuld 
Låneskulden redovisas inklusive de medel som 
är vidareutlånade till kommunens bolag. Från  
2021 till 2025 beräknas låneskulden öka med 
1 229 mnkr, vilket är en direkt följd av kom-
mande års investeringsvolym. Av låneskulden 
är 57 mnkr vidareutlånat till det kommunala 
bolaget Stenungsunds Energi och Miljö AB.  

 

Låneskuld 2021–2025 

Befolkningsprognos för Stenungsund 
Prognosen ligger till grund för verksamheternas kostnadsutveckling och planering. 

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2021–2026 (avrundade siffror). 

 

 
* Faktisk tillväxt 2021 
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Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026
Förändring 

2021-2026
Förändring 

i procent

0-5 1 889 1 888 1 901 1 879 1 906 1 945 56 3%
6-15 3 601 3 610 3 576 3 588 3 580 3 616 15 0%
16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170 49 4%
19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308 901 6%
65-79 3 983 3 992 3 992 3 987 3 975 3 956 -27 -1%
80-w 1 555 1 642 1 722 1 802 1 896 1 993 438 28%
Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988 1 432 5%

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0-w 2% 1% 0% 1% 1% 2%
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Ekonomiska sammanställningar 
 

Resultatbudget 

 
 

Finansieringsbudget  

 
  

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 459,7 421,8 432,7 439,7 446,0
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -2 042,7 -2 139,4 -2 190,1 -2 268,9
Jämförelsestörande poster -34,1 - - - -
Avskrivningar -88,1 -97,5 -108,2 -122,7 -127,9
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -1 718,4 -1 814,9 -1 873,1 -1 950,8

Skatteintäkter 1 522,7 1 568,4 1 647,5 1 702,0 1 758,2
Generella statsbidrag 209,4 187,8 209,9 214,7 210,9
Verksamhetens resultat 95,7 37,8 42,5 43,6 18,3

Finansiella intäkter 3,5 2,1 2,0 2,0 2,0
Finansiella kostnader -13,6 -18,8 -20,6 -20,5 -23,1

Resultat efter finansiella poster 85,6 21,1 23,9 25,1 -2,8

Nettokostnadsandel 95,1% 98,8% 98,7% 98,7% 100,1%

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat 85,6 21,1 23,9 25,1 -2,8
Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -0,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster 118,2 117,3 106,3 118,4 133,1
Förändring av omsättningstillgångar -44,2
Förändring kortfristiga skulder 35,8

Verksamhetsnetto 195,2 138,4 130,2 143,5 130,3

INVESTERINGAR
Förvärv av immateriella tillgångar -1,0
Förvärv materiella tillgångar -216,7 -530,8 -540,7 -463,8 -277,0
Försäljning av materiella tillgångar
Investeringsbidrag 12,8
Investeringsnetto -204,9 -530,8 -540,7 -463,8 -277,0

FINANSIERING
Långfristig upplåning 400,0 420,0 325,0 150,0
Amortering av långfristiga lån -110,0
Nyupptagna leasingskulder 2,8
Amortering av finansiell leasing -0,3
Förändring långfristiga skulder 6,7
Finansnetto -100,8 400,0 420,0 325,0 150,0

Förändring av likvida medel -110,5 7,6 9,5 4,7 3,3
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Balansbudget 

 
 

mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Materiella anläggningstillgångar 1 741,3 2 105,3 2 478,3 2 812,4 2 954,5
Finansiella anläggningstillgångar 119,7 130,0 120,0 120,0 120,0
Summa anläggningstillgångar 1 868,0 2 242,3 2 605,3 2 939,4 3 081,5

Omsättningstillgångar 297,9 210,0 300,0 300,0 300,0
 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,9 2 452,3 2 905,3 3 239,4 3 381,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 559,6 580,7 604,6 629,7 626,9
Varav årets resultat 85,6 21,1 23,9 25,1 -2,8

Avsättningar 582,6 520,0 571,1 566,8 572,0

Skulder
Långfristiga skulder 631,6 991,6 1 339,6 1 659,9 1 806,6
Kortfristiga skulder 392,1 360,0 390,0 390,0 390,0
Summa skulder 1 023,7 1 351,6 1 729,6 2 049,9 2 196,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

2 165,9 2 452,3 2 905,3 3 246,4 3 395,5

Soliditet 25,8% 23,7% 20,8% 19,4% 18,5%

Budget 2022 är justerad utifrån 2021 års utfall när det gäller eget kapital.
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Investeringsbudget / -plan 
 

Investering per sektor, tkr 

 
 

Investering per kategori, tkr 

 
 

Sammanställningen är uppdelad på skattefi-
nansierad och avgiftsfinansierad verksamhet 
eftersom kostnaden för den avgiftsfinansierade 
delen inte ska belasta skattekollektivet utan 
bäras av de avgifter som tas ut. 

 
Uppdelning av investeringar 
Investeringarna presenteras per sektor och 
kategori. Kategorierna är: fastighetsrelaterade 
investeringar som avser investeringar i verk-
samhetslokaler som skolor, förskolor, grupp-
boenden med mera. Övriga investeringar som 
avser i huvudsak investeringar i infrastruktur 
samt löpande investeringar som avser inventa-
rier, maskiner och liknande. 
 
Investeringsprocessen 
Lokalstyrgruppen har i uppdrag att samman-
ställa verksamheternas behov av lokaler och ge 
förslag till prioriteringar. Dessa presenteras i 

förvaltningens samlade lokalresursplan, som är 
ett underlag till investeringsbudgeten.    

 

Stenungsunds kommun befinner sig sedan 
några år i en expansionsfas med stora på-
gående och planerade investeringar. För 2022 
är prognosen 409 mnkr. I budget för 2023 och 
plan 2024-2025 finns investeringar på totalt 
1 281 mnkr. I budget och plan ligger stora 
investeringar inom sektor utbildning, social-
tjänst och samhällsbyggnad. Några av de större 
projekten är nytt resecentrum, ny- och om-
/utbyggnad av fyra förskolor och tre grundsko-
lor, nytt särskilt boende samt ny återvinnings-
central.  

 

 

 

 

Budget Budget Plan Plan
Sektor 2022:1 2023 2024 2025
Utbildning 269 926 176 368 74 750 41 180
Socialtjänst 20 112 42 600 132 700 113 100
Samhällsbyggnad 214 518 286 899 227 234 93 650
Stödfunktioner, inkl fastighet 57 418 34 790 29 100 29 100
Nettoinvesteringar 561 974 540 657 463 784 277 030

Budget Budget Plan Plan
Skattefinansierat 2022:1 2023 2024 2025
Fastigheter 287 506 212 708 203 900 150 730
Övrigt, inkl exploatering gata 126 746 137 384 167 904 77 750
Löpande 36 163 31 500 30 750 30 750
Summa skattefinansierat 450 415 381 592 402 554 259 230

Avgiftsfinansierat
VA inkl exploatering 93 659 121 165 61 230 17 800
Avfall 17 900 37 900 0 0
Summa avgiftsfinansierat 111 559 159 065 61 230 17 800

Nettoinvesteringar 561 974 540 657 463 784 277 030
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Specificering av investeringsprojekt 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Förskola
Hallerna norra förskola - nybyggnation 

Ödsmåls förskola - nybyggnation

Jörlanda förskola - om- och tillbyggnad

Kristinedal förskola - om- och tillbyggnad

Löpande

Summa 53 583 38 890 35 830

Grundskola
Jörlandaskolan - om- och tillbyggnad

Hallerna högstadium - nybyggnation

Stenungskolan - om- och tillbyggnad

Löpande

Summa 110 335 32 010 1 500

Gymnasium

Maskiner
Löpande

Summa 4 950 1 400 1 400

Kompetens och utveckling
Löpande

Summa 1 000 1 000 1 000

Kultur och Fritid
Belysning Nösnösvallen

Bryggdäck gästhamn och strandpromenad

Utegym 

Löpande

Summa 6 500 1 450 1 450

IFO/Funktionshinder

LSS-boende Söbacken 2

LSS-boende Jörlanda
Löpande 

Summa 9 000 17 500 9 100

Vård och omsorg
Särskilt omsorgsboende Hasselhöjden

Löpande

Summa 33 600 115 200 104 000

Samhällsbyggnad
Resecentrum

Trafikprojekt förskolor och skolor

Tillfartsväg Hallerna

Klimatanpassning centrum

Bussfil väg 160

Rondell Inre Ringleden/Industrivägen

GC-väg enligt plan

Planskild GC-överfart Solgårdsdalen

Rörbroar över Gärdesvägen

Påkörningsskydd till fordon

Utbyte belysning

Funktionshinderanpassad lekplats Hasselbacken

Beläggning/Asfaltering av gator enligt plan

Digitalisering

Markköp för kommande exploatering

Summa 127 834 166 004 75 850

Budget Plan Plan

2023 2024 2025

Avfall
Återvinningscentral inkl inpasseringssystem

Summa 37 900 0 0

Vatten och Avlopp inkl. exploatering VA

Sammanbyggnad färskvattenledning

Uppdimensionering av vattenledning Jörlanda- Stora Höga

VA-sanering Källsby (enl. projektplan)

Kommunalt avlopp Svartehallen/Sågen

Uppgradering renovering VA-ledningar

Nya pumpstationer

Spillvattenledningar 

Underhåll renovering pumpstationer

Kapacitetsökning Svenshögens vattenverk

Kapacitetsökning Strävliden ARV

Munkeröd 1:12 kommunalt vatten och avlopp

Renovering av Ucklums ledningsnät

VA-sanering Härgusseröd (enl. projektplan)

VA-sanering  Grössbyn (enl. projektplan)

Löpande medel maskininvesteringar

Exploateringsområden VA

Summa 121 165 61 230 17 800

Stödfunktioner

Ombyggnation centralförrådet

Krisberedskapsförråd

Underhåll/renovering

Energi och säkerhet

Myndighetskrav

Behovsanpassningar

Investeringsreserv

Löpande

Summa 34 790 29 100 29 100

Totalt investeringar 540 657 463 784 277 030
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 
Kommunens arbetsgivarpolitiska program är 
ett övergripande styrdokument för strategiska 
arbetsgivarpolitiska frågor. Genom att arbeta 
med områdena ledarskap, medarbetarskap, 
kompetensförsörjning, lön, jämställdhet och 
mångfald samt hälsa och arbetsmiljö har pro-
grammet som syfte att skapa förutsättningar 
för att kommunen ska vara en attraktiv arbets-
givare som kan rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare som är väl rustade att 
möta de krav på service som medborgarna 
ställer. 

Under 2023 fortsätter kommunen att ha ett 
starkt fokus på kompetensförsörjningsutma-
ningen. Utgångspunkten för verkställigheten är 
kommunens kompetensförsörjningsplan. Ett 
ytterligare stöd i detta arbete under 2023, är 
den kompetensgapanalys som arbetats fram 
under 2022 och som bedöms vara klar innan 
ingången av 2023. Denna bedöms bl.a. bidra 
med en större tydlighet gällande var i organi-
sationen de kvantitativa kompetensgapen 
framåt, bedöms bli som störst.  

Korttidsbemanningen kommer att utvecklas 
ytterligare, bland annat genom digitaliserings-
lösningar av olika slag. En översyn pågår 
också kring hur korttidsbemanningsuppdraget 
ännu mer än idag, kan möta verksamheternas 
behov framåt.  

Kommunen kommer under 2023 fortsätta arbe-
tet med employer branding ihop med de andra 
GR kommunerna, i syfte att marknadsföra 
kommuner som goda arbetsgivare och stärka 
deras ställning på arbetsmarknaden i konkur-
rensen om arbetskraften. Kommunen kommer 
även fortsatt, tillsammans med de andra kom-
munerna inom GR, att arbeta med yrkesambas-
sadörer. 

 

Hälsa/ohälsa 
För att skapa goda arbetsförhållanden arbetar 
kommunens verksamheter aktivt utifrån ett 
hälsofrämjande perspektiv. Målsättningen med 
att sänka sjuktalen fortgår och har fortsatt 
mycket hög prioritering. Ytterligare utveckling 
av rehabiliteringsarbetet är också en viktig 
beståndsdel av arbetet med hälsa/ohälsa. Flera 

aktiviteter har genomförts och genomförs även 
under 2023, inom ramen för fokusarbetet med 
sänkta sjuktal i kommunen. 

 

Lönebildning och centrala löneavtal 
Lönebildning är en naturlig del i budgetproces-
sen och är att se som ett styrmedel för verk-
samhetsutveckling. Centrala löneavtal påtalar 
vikten av koppling mellan prestation, lön och 
resultat. Kommunstyrelsen fastställer årliga 
löneökningsutrymmen i budgeten utifrån   
lokala ekonomiska förutsättningar och de   
behovsanalyser som gjorts. Prioriteringen pre-
ciseras därefter i form av framförallt särskilda 
yrkeslönesatsningar.  

Som grund för analys av behov att prioritera 
olika grupper eller individer ligger jämförande 
statistik i GR-regionen, lönestrukturen i den 
egna kommunen samt lönekartläggnings-
verktyget BAS, vilket används för att se om 
det finns osakliga löneskillnader mellan kvin-
nor och män. I övrigt förs även dialog med 
chefer och fackliga företrädare om behov av 
prioriteringar. 
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Sektorsbeskrivningar 

Sektor utbildning 
Sektor utbildning är indelad i fem verksamhet-
er, förskola, grundskola, gymnasium, kompe-
tens och utveckling samt kultur och fritid.  
Därtill finns en stab som innefattar barn- och 
elevhälsa, enheten för flerspråkighet samt ad-
ministration och utveckling.  

Förskolan ansvarar för att erbjuda förskola 
samt annan pedagogisk verksamhet såsom 
öppen förskola, pedagogisk omsorg och om-
sorg på obekväm arbetstid. Grundskolan an-
svarar för förskoleklass, grundskola, fritidshem 
samt grundsärskola. Gymnasiet ansvarar för att 
erbjuda gymnasieutbildning på Nösnäsgymna-
siet alternativt via köpt plats på fristående 
gymnasieskola eller i en annan kommun. 
Verksamheten ansvarar också för gymnasie-

särskola. Kompetens och utveckling ansvarar 
för vuxenutbildning vilket omfattar utbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna, yrkesvux, yrkeshögskola 
samt uppdragsutbildning. Inom ramarna för 
kompetens och utveckling finns också arbets-
marknadsfrågor, integrationsarbete i form av 
flyktingmottagande, utbildning inom svenska 
för invandrare och samhällsorientering. Kultur 
och fritid ansvarar för kulturverksamhet riktat 
till barn och ungdomar såväl som till vuxna. 
Vidare ansvarar kultur och fritid för biblio-
teksverksamheten, för fritidsgårdarna samt för 
idrottsanläggningarna och hamnen. Inom ra-
men för kultur och fritid finns också kulturs-
kola och föreningsstöd. 
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Tilldelad ram 

 
 
Sektor utbildning har för 2023 fått en utökad 
ram med 12 450 tkr samt effektiviseringar 
motsvarande 2 100 tkr. Utöver ordinarie ram 
har sektorn tilldelats 3 100 tkr i tillfälliga sats-
ningar. Den totala ramen för sektorn uppgår till 
814 256 tkr 2023. 

 

Den tilldelade ramen innebär att förskolan 
grundskolan och gymnasiet får full kompensat-
ion för volymförändringar. Utöver volymför-
ändringar innebär den tilldelade ramen en net-
toökning av ordinarie budgetram gentemot 
2022 med 10 350 tkr. De tillfälliga satsningar-
na riktas till grundskolan, gymnasiet samt kul-
tur och fritid. 

 

Sektorövergripande: 

Den sektorövergripande verksamheten omfat-
tar sektorledning, skolskjutsar och vissa 
sektorgemensamma kostnader. Budgetramen 
utökas med 725 tkr för 2023. Syftet är att 
stärka sektor utbildning och skapa en balans 
mellan arbets- och utvecklingsorganisation. 
Satsningen är en fortsättning på den extra sats-
ning som gjordes 2022. 

 

Förskola: 

Budgetramen för förskolan förstärks med 3 
200 tkr. Satsningen är en del av en flerårig 
satsning på tidiga insatser viket innebär ett 
språkutvecklande arbetssätt, lekresponsiv 
undervisning och möjliggör mindre barngrup-
per i verksamheten. Syftet med satsningen är 
att barnen ska vara väl rustade inför starten i 
grundskolan. Förskolan får full kompensation 
för volymförändringar. Satsningen på mindre 

barngrupper innebär en ökad kvalitet i verk-
samheten.  

 

Grundskola: 

Grundskolans budget förstärks med 2 400 tkr 
varav 800 tkr syftar till att nå ökad måluppfyl-
lelse. Syftet uppnås bland annat genom föränd-
ring och utveckling av lärmiljöer, organisering 
av särskilt stöd samt en medveten pedagogik 
som möter olika elever med individuella förut-
sättningar. 1 600 tkr ska öka kvaliteten på vi-
karielektioner genom en överanställning av två 
personer på en låg- och mellanstadieskola som 
ett pilotprojekt. Grundskolan genomför en 
effektivisering om 900 tkr vilket möjliggörs 
genom att verksamheten aktivt arbetar med 
skolval och optimering av klasser. Den tillde-
lade ramen innebär en nettoökning med 1 500 
tkr och att verksamheten bedrivs med ökad 
kvalitet.  

 

Gymnasium: 

Budgetramen för gymnasiet utökas med 2 800 
tkr samtidigt som effektiviseringar genomförs 
motsvarande 1 100 tkr. Nettoförändringen 
innebär en ökning av tilldelad budgetram med 
1 700 tkr. 2 200 tkr satsas på introduktionspro-
grammen och gymnasiet förväntas skapa ut-
bildningsalternativ för ungdomar som är svåra 
att fånga upp med de utbildningar som erbjuds 
idag. Vidare satsas 600 tkr för att permanenta 
tjänsten som ungdomsstödjare vars syfte är att 
möta ungdomarna där de befinner sig. Gymna-
siet genomför effektiviseringar när det gäller 
lokalutnyttjande och förväntas sänka sina kost-
nader något genom att erbjuda undervisning i 
föreläsningsform där det är lämpligt. Verk-
samheten får full kompensation för volymför-
ändringar. Den tilldelade budgetramen innebär 
en ökad kvalitet i gymnasiets verksamhet. 

 

Särskola: 

Särskolans budgetram är oförändrad och verk-
samheten bedrivs med oförändrad kvalitet. 

 

Kompetens och utveckling: 

Kompetens och utvecklings budgetram för 
2023 utökas med 1 525 tkr vilket omfattar två 
olika satsningar. 800 tkr satsas på vuxna elever 
som har svårt att tillgodogöra sig sin utbildning 
på grund av ohälsa och 725 tkr satsas på att 
utöka verksamhetens möjlighet att arbeta med 

Ramar Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023

Sektorövergripande 22 667 29 680 26 362

Förskola 147 932 154 764 158 804

Grundskola 308 089 306 486 308 113

Gymnasium 114 207 121 815 124 570

Särskola 24 911 25 393 25 528

Kompetens & Utv. 33 683 33 644 35 175

Stabstöd 54 970 61 266 61 263

Kultur & Fritid 78 347 73 601 74 441

Summa 784 806 806 649 814 256
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utrednings- och utvecklingsfrågor. Den föränd-
rade budgetramen innebär en kvalitetsökning i 
verksamheten.  

 

Stab stöd: 

Stab stöds budgetram minskas med 100 tkr. 
Minskningen är möjlig då Stenungsund samar-
betar med Ale kring uppföljning av barn som 
är placerade i familjehem. Den förändrade 
budgetramen innebär ingen kvalitetsförändring 
i verksamheten. 

 

Kultur och fritid: 

Budgetramen för kultur och fritid utökas med 
1 800 tkr. 1 000 avser att permanenta tjänsten 
som friluftssamordnare som fanns med i bud-
get 2022 som en tillfällig satsning. 800 tkr 
syftar till att stärka den tekniska kompetensen i 
verksamheten vilket är nödvändigt för att på ett 
bra sätt kunna sköta de anläggningar som verk-
samheten ansvarar för. Den ökade budgetra-
men innebär en ökad kvalitet i verksamheten.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

I budget för 2023 finns tre tillfälliga satsningar 
som riktas till sektor utbildning om samman-
lagt 3 100 tkr. 900 tkr riktas till grundskolan 
och avser ett pilotprojekt med en skolintendent 
i ett skolområde. Syftet med satsningen är att 
utröna huruvida en annan ansvarsfördelning i 
skolledningen, där rektor får ett mer renodlat 
uppdrag, är ett bra alternativ för framtiden. 
Satsningen är en fortsättning på den extra sats-
ning som gjordes under 2022. 1 750 tkr tillfall-
ler gymnasiet och riktas till elever med låga 
meritvärden och syftet är att fler ska fullfölja 
och avsluta sin utbildning. Slutligen får kultur 
och fritid 450 tkr avseende fritidsverksamhet 
på Hallernaskolan vilket innebär att ungdomar 
får ett utökat utbud av mötesplatser på efter-
middagar och kvällar. 

 

Utmaningar för 2023 

Sektor utbildning står inför flera utmaningar 
2023 och åren därefter.  

 

En utmaning är att nå högre måluppfyllelse i 
samtliga utbildningsverksamheter. Den flerå-
riga och långsiktiga satsningen på barn i för-
skoleålder skapar goda möjligheter att tackla 
denna utmaning på längre sikt men det krävs 

också mer omedelbara insatser riktat till de 
elever som redan finns i grundskola, gymna-
sium och vuxenutbildning. 

 

En annan utmaning är segregation där det är 
tydligt att boendesegregation skapar skol-
segregation. Utmaningen ligger i att skapa en 
likvärdig skola, vilket innebär att barn och 
elever ska ha likvärdiga förutsättningar till 
utbildning oavsett var de bor. Socioekono-
miska faktorer i uppväxten ska inte vara avgö-
rande för huruvida en individ kan bli en del av 
samhället som vuxen. 

 

Utanförskap och psykisk ohälsa är också ett 
område som påverkar sektorns verksamheter 
och innebär en utmaning. Både ungdomar och 
vuxna människor hindras från att vara en del 
av samhället beroende på psykisk ohälsa och 
det påverkar både deras möjligheter att full-
följa sin utbildning och deras möjligheter till 
anställning och självförsörjning. 

 

Sektor utbildning står inför flera stora föränd-
ringar i lokalbeståndet och lokalutnyttjandet 
under 2023 och åren därefter. Det är en utma-
ning att planera verksamheterna på ett sådant 
sätt att förändringarna kan genomföras utan att 
kvaliteten i verksamheten blir lidande. 

 

Det finns en obalans mellan arbets- och ut-
vecklingsorganisation som är en följd av att 
Stenungsund är en växande kommun, samti-
digt som omvärldens krav på vad verksamhet-
erna ska leverera ökar. Sektorns mottagarkapa-
citet måste ökas och organiseras på ett sådant 
sätt att utrymme finns för verksamheterna att 
växa och utvecklas. 
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Sektor socialtjänst 
I sektor socialtjänst ingår verksamhets-
områdena individ och familjeomsorg (IFO), 
funktionshinder (FH) samt Vård och omsorg 
(VO). 

Sektor socialtjänst arbetar med myndighetsut-
övning och verkställighet utifrån SoL, LSS, 
LVM, LVU och HSL. Verksamhetens uppgift  

 

 

är att ge stöd åt de kommuninvånare som be-
höver insatser av olika slag som exempelvis 
stöd i försörjning, stöd i hemmet som hem-
tjänst, behov av särskilda boendeformer, hem-
sjukvård, stöd i att komma från riskbruk eller 
missbruk, insatser till barn och unga som lever 
i utsatta situationer och miljöer, stöd till 
sysselsättning och stöd i vardagslivet till män-
niskor med olika funktionsnedsättningar. 
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Tilldelad ram 

 
 

Sektor socialtjänst har fått ökad ram med 6 900 
tkr samt effektiviseringar motsvarande 2 100 
tkr. Den totala ramen för sektorn uppgår till 
556 469 tkr 2023. 

Den tilldelade ramen innebär att hemtjänst och 
daglig verksamhet samt LSS kompenseras för 
volymförändringar. Utöver volymförändringar 
innebär den tilldelade ramen en nettoökning av 
ordinarie budgetram gentemot 2022 om 4 800 
tkr. 

 

Individ och familjeomsorg: 

Verksamheten förväntas få minskade kostnader 
på 2 100 tkr utifrån en förändring av arbetssät-
tet. Det innebär att verksamheten utökar arbe-
tet med Våld I Nära relationer vilket förväntas 
leda till minskade kostnader för placeringar.  

 

Funktionshinder: 

Funktionshinder får en ökad budgetram med 1 
200 tkr för att förstärka arbetet med boende-
stöd till brukare samt höja habiliteringsersätt-
ningen med 10 kr per dag. Ytterligare 800 tkr 
kompenserar för nytt nattavtal som träder i 
kraft 1 april 2022.  

 

Vård och omsorg: 

Vård och omsorgs budgetram ökas med 3 150 
tkr. Verksamheten ordinärt boende växer och 
ett nytt hemtjänstdistrikt kommer att startas. 
Även förstärkning av sjuksköterskefunktionen 
görs för att säkerställa patientsäkerheten. Ytter-

ligare 1 200 tkr kompenserar för nytt nattavtal 
som träder i kraft 1 april 2022. 

 

Utmaningar för 2023 

Stora delar av sektor socialtjänst är en demo-
grafikänslig verksamhet. En stor utmaning 
ligger i att gruppen äldre ökar betydligt kom-
mande år vilket innebär att kostnaderna för 
vård och omsorg ökar. Det ökade trycket på att 
utföra alltmer avancerad sjukvård i hemmet 
kommer troligtvis bli mer kostnadsdrivande för 
kommunerna om inte någon ekonomisk för-
delning mellan region och kommun görs. Be-
hovet hos medborgare med behov av stöd 
kommer troligtvis att öka, en tendens som är 
synlig redan idag. I samband med att den äldre 
befolkningen ökar blir behovet av platser inom 
särskilt boende större. För att tillgodose beho-
vet kommer det att öppnas ett tillfälligt särskilt 
boende med 30 platser under 2023. 

 

Bemanningsutmaningen kvarstår som en av 
välfärdssamhällets största utmaning. Elevun-
derlaget från gymnasiet avseende de program 
som riktar sig till vård och omsorg är fortfa-
rande lågt och det blir alltmer viktigt att pla-
nera för utbildning i egen regi med de personer 
som redan finns i verksamheterna.  

 

Arbetet med att minska köpt vård behöver 
fortsätta, utmaningarna består i att kunna er-
bjuda vård i egen regi. Behovet av fler om-
sorgsplatser inom äldreomsorg, funktionshin-
der och psykiatri kommer att öka. Det sker 
planering för att möta upp behovet, men det är 
resurskrävande verksamheter och boendestruk-
turen går inte i takt med behovet. 

 

Under 2022 är målsättningen att återhämta de 
processer som sektorn inte kunnat genomföra 
på grund av pandemin. Under 2023 kommer 
sektorn behöva prioritera de delar som fått stå 
tillbaka under pandemin.  

 

 

 

 

 
 

 

  

Sektor socialtjänst

Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023

Sektorövergripande 9 294 12 899 11 059

IFO 108 935 116 639 116 576

Funktionshinder 147 180 150 093 152 553

Vård och omsorg 266 416 273 734 276 281

Summa 531 825 553 365 556 469
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Sektor samhällsbyggnad 
 

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för kommu-
nens samhällsplanering och hanterar ett brett 
spann av frågor såsom översiktsplanering, 
plan-, trafik- och bygglovsverksamhet, miljö 
och hälsoskydd, kart- och mätproduktion, 
mark- och exploatering, gatu- och väghållning, 
vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, 
färdtjänst, energi- och klimatrådgivning samt 
bostadsanpassning. 
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Tilldelad ram 

 
 
Sektor samhällsbyggnad har inför 2023 fått en 
utökad ram med 7 100 tkr samt effektivise-
ringar om motsvarande 2 400 tkr. Utöver ordi-
narie ram har sektorn tilldelats 600 tkr i extra 
satsningar vilket innebär att den totala ramen 
för 2023 uppgår till 68 858 tkr. Tillfälliga sats-
ningar för 2022 på 6 400 tkr försvinner från 
budgeten. 

Den utökade ramen är avsedd att förbättra 
sektorns förmåga att hantera uppdraget att 
bidra till att nå Vision 2035 och öka takten i 
samhällsbyggnadsprocessen. Med den utökade 
ramen kan förstärkningar ske inom styrning 
och ledning, projektorganisation, trafikplane-
ring och strategiska markfrågor. En satsning 
kommer också att göras på tidiga skeden i våra 
exploaterings- och investeringsprojekt samt för 
att bättre möta behovet inom tillsynsverksam-
heten för miljö- och hälsoskydd och bygglov.  

 

Tillfälliga satsningar 2023 

Under 2023 tillförs 900 tkr till sektorn i form 
av en tillfällig satsning som kommer finansiera 
bl.a. utredningskostnader för en eventuell ny 
fast förbindelse mellan Orust och fastlandet 
samt åtgärder på Getskärs badplats. 

 

Utmaningar för 2023 

Stenungsunds kommun har en vision att 2035 
vara 35 000 invånare vilket ställer krav på en 
hög framdrift för detaljplaner och infrastruk-
turprojekt. Kommunen är mitt i planeringsske-
det för stora utvecklingsprojekt kopplat till 
centrumutveckling där detaljplaner pågår för 
CW Borgs väg och för gamla resecentrum. 
Detaljplanen för nytt resecentrum är antagen 
men överklagad.  

I Stenungsunds tätort pågår även detaljplaner 
för bostäder vid Kristinedals grusplan, Kyr-
kenorum 6:1 i Hallerna samt Bergsvägen, och 
för näringsverksamheter vid Västergårds allé 
och gamla SIF-planen. Det pågår också arbete 
i tidigt skede för kommande exploateringar i 
Hallernaområdet.  

 

I Spekeröd pågår detaljplanearbete som syftar 
till att skapa förutsättningar för byggnation av 
bostäder, verksamheter, närservice, kontor och 
småindustri i enlighet med Program för Spe-
keröds by. Detaljplanearbete pågår också för 
ett nytt handelsområde vid motorvägsmotet.  

 

Det pågår också arbete med detaljplaner för 
bostäder, skola och LSS-boende i Jörlanda 
samt för bostäder och förskola i Ödsmål.  

 

Planeringen för framtida utveckling ställer 
stora krav på att infrastrukturen fungerar vilket 
är ett stort fokusområde när det gäller 
Stenungsunds kommuns tillväxt. Kommunen 
har också utmaningar kopplat till klimatföränd-
ringar med stigande havsnivåer och ökad ne-
derbörd som sätter press på den bebyggda mil-
jön. Det befintliga gatunätet är i behov av fort-
satt underhåll och upprustning.   

 

Sektor samhällsbyggnad är aktiva i processer 
som syftar till en förbättrad statlig transportin-
frastruktur till, från och genom Stenungsunds 
kommun. Sektorn deltar tillsammans med 
grannkommunerna i Kungälv, Uddevalla, 
Tjörn och Orust i samarbetsforumet KUSTO, 
vars prioriteringar är att få till stånd förbättrad 
kapacitet på Södra Bohusbanan, länsväg 160 
samt ny fast broförbindelse mellan Orust och 
fastlandet vid Kolhättan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sektor samhällsbyggnad 

Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023

Samhällsbyggnad 75 856 69 845 68 858

Summa 75 856 69 845 68 858
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Avgiftsfinansierade verksamheter 
Med avgiftsfinansierade verksamheter avses 
Avfall samt Vatten och Avlopp. Dessa verk-
samheter bedrivs utifrån självkostnadsprinci-
pen och tilldelas ingen ram. Verksamheterna 
finansieras således uteslutande av avgifter 
beslutade av kommunfullmäktige. 

 
Avfall: 
Under 2021 presenterade förvaltningen en 
långsiktig plan för taxans utveckling för att få 
en hållbar budget över tid. Avfallsverksamhet-
en kommer att höja taxan från årsskiftet 2023 
med 6%. Taxan ska täcka ökade kostnader i 
form av bland annat förbränningsskatt, höjda 
kostnader för utsläppsrätter och kommande 
avskrivningar till följd av planerade investe-
ringar med syfte att utveckla avfallsverksam-
heten i kommunen.  
 

Vatten och avlopp: 

VA-verksamheten inkl. de investeringar som 
planeras, bedöms framöver inte kunna finan-
sieras med oförändrade avgifter. Inför budgetå-
ret 2023 kommer en taxehöjning med 12 % 
ske.  
 
Inför 2022 presenterade förvaltningen ett för-
slag till flerårsbudget i taxan kopplade till drift 
och investeringsbudget med mål om att få en 
långsiktigt hållbar budget. Taxestrukturen fö-
reslås följa rekommendationer från Svenskt 
Vattens senaste taxeförslagsarbete.  

 

Utmaningar för 2023, avfall: 

Under 2023 kommer fokus på avfallsverksam-
heten fortsatt ligga på att följa upp att in-
samlingen av hushållsavfall sker i enlighet 

med avtal. Verksamheten kommer också ar-
beta vidare med hur insamlingen ska ske i 
kommunen i förhållande till den nya förord-
ningen gällande förpackningar och tidningar 
som förväntas komma i närtid. Vidare så 
kommer kundtjänsten för slam införlivas i 
verksamheten i samband med nya entreprenad 
med början första januari 2023.  
 
2018 tog kommunfullmäktige beslut om loka-
lisering av en ny återvinningscentral (ÅVC) i 
industriområdet i Stora Höga. Förberedelsear-
bete har pågått sedan dess och under 2023 
förväntas fastighetsförvaltningen slutföra pro-
jektering samt påbörja upphandling av bygg-
nation. Kostnadsökning i form av ränte- och 
avskrivningskostnader kommer sedan behöva 
betalas av avgiftskollektivet.  
 
Under 2022 ökade avfallsenheten sin samver-
kan med Medborgarservice med syfte att öka 
tillgängligheten för allmänheten. Under 2023 
fortsätter arbetet för att utveckla tillgänglighet-
en. Förhoppningen är att färre antal ärenden 
och arbetsuppgifter ska gå vidare till avfalls-
enhetens handläggare.  
 

Utmaningar för 2023, VA: 

VA-området har fortsatt stora utmaningar i 
form av ett föråldrat ledningsnät, stora utbygg-
nadsbehov i samband med expansion, sanering 
av omvandlingsområden och ökade myndig-
hetskrav på såväl dricksvatten- som spillvat-
tensidan.  

Arbetet kring nytt tillstånd för Strävlidens 
avloppsreningsverk fortskrider, dels för att nå 
upp till myndigheternas krav, dels för att 
kunna möta den tänkta exploateringstakten av 
nya områden i kommunen. 

Ekonomiska resurser kommer fortsatt att be-
höva satsas på både vad det gäller material och 
personal kopplat till underhålls- och förnyelse-
arbete för både dricksvatten- och spillvattennä-
tet.  

Projektet för sammankopplingen av en dricks-
vattenledning mellan Stenungsund, Kungälv 
och Tjörn kommer att övergå till utbyggnads-
entreprenad. Entreprenaden kommer genomfö-
ras tillsammans med Kungälvs kommun då det 
ger stora samordningsvinster. 

 
 

 

Avfall

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2021 2022 2023

Intäkter 32 594 31 350 31 664

Kostnader -31 940 -31 350 -31 664

Netto 654 0 0

Vatten och avlopp

Bokslut Budget Budget

(Tkr) 2021 2022 2023

Intäkter 57 296 57 445 61 551

Kostnader -56 843 -57 445 -61 551

Netto 453 0 0
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Sektor stödfunktioner 
 

Sektor stödfunktioner har till uppgift att under-
lätta för de övriga sektorerna att fokusera på 
sin verksamhet, ansvara för kommunövergri-
pande styrning samt ge stöd åt den politiska 
ledningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sektorn omfattar stabsfunktionerna ekonomi, 
kommunikation, administration, personal samt 
digitalisering. I sektorn ingår även service-
funktionen vilken tillhandahåller måltid, lokal-
vård, vaktmästeri och park. Sektorn ansvarar 
även för fastighetsfrågor och lokalförsörjning 
av kommunens verksamheter. 
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Tilldelad ram 

 

 

Sektor stödfunktioner har inför 2023 fått en 
utökad ram med 8 450 tkr. Utöver ordinarie 
ram har sektorn tilldelats 1 630 tkr i extra sats-
ningar vilket innebär att den totala ramen för 
2023 uppgår till 196 641 tkr. Fastighet är in-
täktsfinansierad och ska effektivisera sin verk-
samhet med 500 tkr. Det kommer innebära 
lägre internhyror för kommunens verksamhet-
er.  

 

Stabsfunktionerna 

Stabsfunktionerna har inför 2023 fått en för-
stärkt ram på 4 050 tkr. Av den förstärkta ra-
men ska 2 800 tkr användas för att stärka 
funktionernas stöd till sektorerna. Det kommer 
bland annat ske genom tillskapande av en ny 
organisation för informationssäkerhet och ad-
ministrativ systemförvaltning. Likaså kommer 
det personaladministrativa stödet att komplett-
eras.  

Vidare ska sektorn satsa 700 tkr för att stärka 
kommunens brottsförebyggande arbete och 
200 tkr ska användas för att fortsätta imple-
menteringen av visselblåsardirektivet. Över-
förmyndarverksamheten kommer dessutom att 
utökas   med 350 tkr med anledning av förmo-
dad lagförändring.   

 

Service  

Servicefunktionen får en utökad ram om 4 400 
tkr. Av den utökade ramen ska 2 000 tkr an-
vändas till att ge bättre ekonomiska förutsätt-
ningar för parkverksamheten. Dessutom ska 
verksamheten höja sin ambitionsnivå. Måltids-
verksamheten får 2 000 tkr för att öka kvalitén 

på skolmaten. Det ska ske genom en förstärkt 
livsmedelsbudget samt genom satsning på 
kompetensutveckling för verksamhetens kock-
ar. Resterande 400 tkr ska användas för att 
kompensera lokalvården för ökade kostnader 
avseende förbrukningsmaterial.   

 

Tillfälliga satsningar 2023  

Under 2023 har sektor stödfunktioner fått till-
fälliga medel om 1 630 tkr. Av dessa kommer 
700 tkr användas till att höja nivån på kommu-
nens dokument- och ärendehantering. Ytterli-
gare 700 tkr ska finansiera en ökad takt i arbe-
tet med digitala tjänster och 230 tkr ska använ-
das för att minska kön inom budget- och skuld-
rådgivning.  

 

Utmaningar för 2023 

Stödfunktioner kommer fortsätta sitt arbete 
med att underlätta för sektorerna att fokusera 
på sin verksamhet. Det kommer ske genom att 
sektorn successivt lägger om till att bli mer 
görande och proaktiv. Särskilt fokus kommer 
att ligga på medborgarservice, som under året 
ska överta fler uppgifter från de övriga sek-
torerna.  

Administrativ systemförvaltning och informa-
tionssäkerhet är utvecklingsområden för kom-
munen. Under 2023 fortsätter arbetet med att 
centralisera uppgifterna till sektor stödfunkt-
ioner.  

Behovet av stöd inom budget- och skuldråd-
givning är fortsatt högt. Sektorn kommer under 
2023 fortsätta sitt arbete med att minska kön 
till en mer hållbar nivå.  

Andra fokusområden under 2023 är att för-
bättra näringslivsklimatet, fortsatt arbete med 
krigsförberedelser samt digitalisering av kom-
munens verksamheter. Vidare är investerings-
trycket fortsatt stort i kommunen. Under 2023 
kommer sektorn att ha flera stora fastighetspro-
jekt igång.   

 
 

 

  

Sektor stödfunktioner

Bokslut Budget Budget 

(Tkr) 2021 2022 2023

Stabsfunktioner 83 215 94 710 96 277

Fastighet* 10 120 2 779 0

Servicefunktionen 94 614 95 630 100 364

Summa 187 949 193 119 196 641

* Fast ighet  ingår i ekonomifunkt ionen och  har en intäktsf inansierad budget
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Ekonomiska styrprinciper 
 

Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är 
att klargöra ansvar och befogenheter samt er-
hålla en effektiv administrativ hantering och en 
god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning innebär att kommunens verks-
amhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer 
att även kommande generationer får en bra 
kommunal service samt att maximal nytta upp-
nås med minsta möjliga resursåtgång. 

 

Befogenheter och ansvar 
Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäk-
tige (KF) i juni och avser nästkommande år 
samt två planår. Mål som finns i Strategisk 
plan är överordnade mål eller inriktningar 
tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen 
(KS) ansvarar för att beslutade mål uppnås 
inom ramen för respektive verksamhets bud-
get. Ramen binds på den nivå som redovisas i 
Strategisk plan under rubriken ”Ramar”.  

Tilldelad ram utgör den yttersta gränsen för 
resursförbrukningen inom respektive verksam-
het och är överordnat mål och servicenivå.  

 

Utgångspunkten är att den budget som KF 
fastställt ska gälla hela året och endast i undan-
tag ändras. Ändringar får endast göras av KF. 
Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk juste-
ring av ram mellan verksamheterna. Den tek-
niska justeringen gäller även investeringsan-
slag. Större verksamhetsförändringar kräver 
alltid politiska beslut. 

 

Hantering av årliga över- och underskott 
Huvudprincipen är att över- och underskott i 
den löpande driften inte förs med till nästa år. 
Undantag kan medges för driftprojekt som 
löper över flera år samt om synnerliga skäl 
föranleder en överföring. 

För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter 
över årsskiftet är huvudregeln att investerings-
anslag som ej använts under budgetåret över-
förs till nästa år efter beslut i KF. En bedöm-
ning ska göras av sektorchef avseende belop-
pets storlek. Avstämning ska ske med ekono-
michef.  

 

 

Förvaltningens rapportering 
Ekonomichef ansvarar för att en samlad upp-
följning av kommunen görs. Rapportering till 
KS görs per tertial, det vill säga i april, augusti 
samt december (årsredovisning). En förenklad 
uppföljning görs även per mars och oktober. 
Formell rapportering till utskott sker per april, 
augusti samt december. Dock åligger det sek-
torchef att löpande rapportera om ekonomin till 
utskotten och vid befarade underskott presen-
tera åtgärder för en budget i balans. Vid avvi-
kelse mot budget ska KS informeras. 

Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppfölj-
ningsansvar för allt som inte är destinerat nå-
got annat utskott; kommunövergripande, 
kommunledning, finansverksamhet och ägar-
styrning av bolag. 

 

Utskottens rapportering  
Utskotten följer löpande upp verksamheterna 
för att säkerställa att de bedrivs inom givna 
ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut 
krävs för de åtgärder som förvaltningen pre-
senterar för att nå budget i balans, ska utskot-
ten lämna förslag på åtgärder till KS. 

 

Kommunstyrelsens rapportering 

KS rapporterar till KF:  

 Uppföljning och prognos jan-april 
 Delårsrapport jan-augusti 
 Årsredovisning, helår 

 
Vid dessa tillfällen följs även investeringar 
upp. Målen följs upp i delårsrapporten i augusti 
samt i årsredovisningen.  

 

Budgetansvar 
Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje 
chef att planera och genomföra verksamheten 
inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. 
Detta gäller för såväl drift som investering. För 
att verksamheten ska kunna utföras så att re-
surstillgången ligger inom fastställd budget, 
krävs att budgetansvariga fortlöpande följer 
upp och analyserar budgetavvikelser. Respek-
tive chef ska omgående rapportera till överord-
nad chef om ett underskott befaras samt omgå-
ende ta fram åtgärder för att nå balans vid årets 
slut.  

Kommundirektören ansvarar för att hela kom-
munens budget är i balans. Sektorchef ansvarar 
för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. 
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Verksamhetschef ansvarar för att verksamhet-
en håller sig inom tilldelad budget och enhets-
chef ansvarar för att enheten håller sig inom 
tilldelad budget.  

Om åtgärder kräver politiska beslut ska skri-
velse med förklaring till avvikelsen och förslag 
på åtgärder tillställas utskottet samtidigt som 
underskottet presenteras för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en be-
dömning att alla möjligheter för att eliminera 
ett prognostiserat underskott framstår som 
omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I 
de fall KS förslag till åtgärder är av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt, krävs beslut i 
KF.  
 

Investeringar 
En investering innebär anskaffande av inven-
tarier eller anläggningar som har en ekono-
misk livslängd på minst tre år och en total 
utgift på minst 25 tkr. 

KF beslutar om investeringsram per verksam-
het. Det ska även finnas en förteckning över 
vilka objekt som ingår men ingen specificerad 
ram per objekt. 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut tas i juni 
och innebär bland annat att igångsättning för 
budgetårets investeringar kan ske. I de fall som 
en investering överskrider projektbudgeten 
efter att upphandling genomförts krävs ett be-
slut av KS om utökad projektbudget under 
förutsättning att KS är enig. Detta gäller även 
omfördelning av budgetmedel mellan kommu-
nens olika verksamheter. I de fall KS inte är 
enig går ärendet vidare för beslut i KF. 
Löpande information om investeringar sker i 
allmänna utskottet. Ianspråktagande ur investe-
ringsreserv fattas av KS. 
 

Investeringar i planperioden 
De investeringar som ligger i plan (åren efter 
budgetåret) får ej ianspråktagas utan särskilt 
igångsättningsbeslut som beslutas av KS.  

 
 
Efterkalkyl 
Ansvarig chef/projektchef ansvarar för att ef-
terkalkyl upprättas för alla objekt där investe-
ringen överstiger 10 mnkr eller avvikelsen är 
av större karaktär eller ett väsentligt belopp.  

Efterkalkylen lämnas till ekonomifunktionen 
som rapporterar vidare till KS som avgör om 
den ska överlämnas till KF. 

Ansvarig chef/projektchef tillser att budgeterat 
anslag inte överskrids.  

 

Fastigheter och lokaler  
Fastighetsenheten inom ekonomifunktionen är 
kommunens lokalförsörjare som tillhandahåller 
och förvaltar lokaler på uppdrag av verksam-
heterna. All lokalanskaffning ska ske via eko-
nomifunktionen. Verksamheterna ansvarar för 
beställning av fastighetsinvestering och för att 
budgetera för hyra och lokalrelaterade kostna-
der. Verksamheten ansvarar även för att bud-
getera för inventarieinvesteringar i samband 
med fastighetsinvesteringar. Fastighetsenheten 
har ansvar för drift och underhåll av kommu-
nens fastigheter samt för projektledning av nya 
projekt, både drift och investeringar.  
 

Köp av varor och tjänster 
Alla inköp av varor och tjänster ska ske i en-
lighet med kommunens upphandlings- och 
inköpspolicy. 

 

Upplåning - Upplåning ska ske centralt. 

 
Leasing 
Utgångspunkten är att all utrustning som an-
vänds i kommunala verksamheter ska köpas 
och ägas av kommunen. Leasing av lös egen-
dom är oftast en sämre affär då kommunens 
kostnader för upplåning är lägre än de som 
erbjuds genom en finansieringslösning från en 
leverantör. Det kan förekomma tillfällen då en 
leasinglösning är ett mer fördelaktigt alternativ 
för kommunen. Om det är aktuellt ska detta 
beslutas av ekonomichef. Fordon anskaffas via 
”centraliserad fordonshantering”, ett samarbete 
mellan Kungälv, Lilla Edet, Tjörn och 
Stenungsund. 

 

 

Kommunala bolag 

Kommunens bolag styrs via de ägardirektiv 
som fullmäktige fastställt. 

 

Förändring av taxor och avgifter 

KF beslutar om taxor och avgifter och föränd-
ringar ska i möjligaste mån tas i samband med 
budgetbeslutet. 
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Befolkningsprognos 2021 – 2026 
 

 

 

Utfall Prognosår

Ålder 2021* 2022 2023 2024 2025 2026

0 293 292 290 290 294 305

1-5 1 596 1 595 1 611 1 588 1 612 1 640

ökn/minskn 41 -1 16 -23 24 28

6 339 354 317 365 331 357
7-9 1 066 1 063 1 076 1 029 1 058 1 048

10-12 1 071 1 068 1 048 1 095 1 093 1 119

ökn/minskn -12 8 -44 48 -6 42

13-15 1 125 1 126 1 136 1 099 1 097 1 091

ökn/minskn -13 1 10 -37 -2 -6

16-18 1 121 1 156 1 156 1 142 1 146 1 170

ökn/minskn 62 35 0 -14 4 25

19-64 15 407 15 564 15 562 15 694 15 895 16 308

65-74 2 698 2 693 2 638 2 643 2 653 2 687

75-79 1 285 1 299 1 354 1 344 1 322 1 269

80-84 837 907 936 980 1 035 1 100

85-89 484 483 519 547 573 589

ökn/minskn 33 -1 36 28 26 16

90-w 234 252 268 275 288 304

ökn/minskn 34 18 16 7 13 16

Summa 27 556 27 853 27 911 28 091 28 397 28 988

 * Utfall befolkning
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Fem år i sammandrag 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall Utfall Utfall Budget Budget
2019 2020 2021 2022 2023

Antal invånare 26 777 27 044 27 556 27 883 27 911
Kommunal skattesats 21,64 21,64 21,64 21,64 21,64
Verksamhetens intäkter (mnkr) 458 457 460 422 433
Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 877 1 870 1 974 2 043 2 139
Avskrivningar (mnkr) 80 83 88 98 108
Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 1 499 1 496 1 636 1 718 1 815
 - i kronor per invånare 55 981 55 317 59 385 61 615 65 025
Nettokostnadsandel (%) 95,7 91,6 95,1 98,8 98,7
Nettoinvesteringar (mnkr) 224 165 207 531 541
Tillgångar (mnkr) 1 952 2 113 2 166 2 452 2 907
Låneskuld hela koncernen ( mnkr) 1 092 1 096 960 1 950 1 859
Varav:

 - kommunen 549 588 483 1 120 1 342
 - Stenungsundshem AB 449 421 398 750 445
 - Stenungsund Energi+Fjärrvämestiftelsen 67 62 57 57 57
 - Soltak AB 23 23 21 20 15
 - SBRF 4 2 1 3 -
Låneskuld i kronor per invånare 40 781 40 527 34 838 69 935 66 587
Eget Kapital (mnkr) 321 474 560 514 605
Årets resultat (mnkr) 67,6 138,2 85,6 21,1 23,9
Soliditet, inkl hela pensionsskulden (%), fullfond 16,5 22,4 25,8 21,0 21,6



 
 
 
 
 

 

BUDGET 2023 
 
Stenungsund ska vara tryggt, hållbart och attraktivt. Vi vill förändra och förstärka de insatser vi gör 
för att människor ska vara självförsörjande, lyckas och leva ett gott liv. Vi tycker att det är viktigt att 
varje person är en del av samhället och bidrar på det sätt man kan. Vårt förslag innebär en 
ansvarfull och framåtsiktande budget för en trygg välfärd och ett bättre Stenungsund. För oss är det 
viktigt att kommunen koncentrerar sig på kärnuppgifterna, så att kostnaderna för våra 
gemensamma verksamheter och investeringar hålls under kontroll och möter kommuninvånarnas 
behov.  

En ansvarsfull och framåtsiktande budget för en trygg välfärd och ett 
bättre Stenungsund. 

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap som uppmuntrar, förebygger och stöttar, men även 
välkomnar ett större ansvarstagande från företag och individer och värdesätter arbetsglädje och 
ansträngning. Vi vill ta tar tillvara det driv, framtidstro och företagsamhet som finns här. Det är 
tillsammans med civilsamhället och företagen som Stenungsund kan bli ännu bättre.  

Stenungsund har alla förutsättningar att bli en kommun som erbjuder en trygg välfärd och en god 
samhällsgemenskap.  

Politik är att prioritera 
Vi har valt att prioritera två områden där vi ser att vi behöver ta ett tydligt ansvar: svårigheten att 
rekrytera till kommunala omsorgsyrken, och skolelevers försämrade läs- och skrivförmåga.  

Därför satsar vi totalt åtta miljoner kronor på det. Fem miljoner i en särskild riktad lönesatsning till 
de 600 anställda som idag arbetar inom omsorgsyrken och tre miljoner för att främja inlärning och 
kunskap i skolan. Satsningar som vi är övertygade kommer ge långsiktig förändring.  



  

Sida 2 av 22 
 

Omsorgsyrkena ska uppvärderas 
 5 miljoner i särskild lönesatsning för alla anställda som arbetar med omsorg. Applåder, 

tacksamhet och fagra ord kommer inte räcka för att höja statusen på de yrken som vi under 
många år haft svårt att rekrytera till och som bokstavligen stod i frontlinjen under 
pandemin. Det ska märkas i plånboken att politiken prioriterar dessa yrke. Alla 
undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter och 
boendestödjare. Totalt nästan 600 medarbetare ska få 500 kr mer i månadslön, vilket 
motsvarar 6000 kr mer i årslön.  

Skolan ska kunna köpa mer tryckt läromedel, investera i tidigt stöd och förtydliga 
förväntningarna. 

 3 miljoner i särskild satsning för läromedel och tidigt stöd. Den tryckta läroboken har ett 
särskilt värde. De ger tydligare överblick och är lättare att navigera i. Dessutom finns flera 
vetenskapliga studier om att elevernas förståelse för långa texter ökar om de läser i tryckt 
form än från en skärm. Det är också viktigt att de tryckta läromedel man har faktiskt får 
lånas med hem.  Eftersom skolan är en viktig grund i att ge barn goda livsvillkor vill vi också 
att arbetet med tidiga insatser förstärks med pedagogiskt utbildad personal som 
speciallärare. Under många år har MLKD lyft vikten av positiva och höga förväntningar. På 
både elever, skola och vårdnadshavare - och vi vill förtydliga det genom förväntanskontrakt. 

 

MLKD:s löfte till medborgarna 
Den kommunala verksamheten ska präglas av hög kvalitet, valfrihet och trygghet. Det är vårt löfte 
till medborgarna att våra gemensamma resurser ska värdesättas och användas på bästa sätt.  
Kommunens kärnverksamheter ska alltid prioriteras.  

Förutsättningar 
Även 2021 blev ett år som präglades av en global pandemi som förändrade människors beteenden, 
handelsmönster och ekonomi. Vi var många som hoppades på att kommande år skulle innebära 
nystart och återhämtning, men bara en vecka efter att restriktionerna släpptes i många länder 
anföll Ryssland Ukraina. Utöver allt det mänskliga lidande som detta krig orsakar, påverkas 
världsekonomin och vilka utmaningar vi behöver koncentrera oss på, även i kommunalpolitiken.  

Det är fortfarande svårt att överblicka hur flyktingmottagandet kommer påverka regionerna och 
kommunernas ekonomi. Att vi har en robust organisation som klarar förändringar och påfrestningar 
kommer vara avgörande.  

Inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta var i april 6,1%. En bred och allmän 
prisuppgång, framför allt stigande priser för el och drivmedel men även livsmedel är något helt 
annat än de 1,2% som låg till grund för budgetarbetet som påbörjades i november 2022.  

Stenungsund är en växande kommun, sedan 70-talet har invånarantalet fördubblats och vi är nu 
drygt 27 000 invånare. Människor behöver utbildning, omsorg och infrastruktur. Men de har också 
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drömmar, ambitioner och strävar efter ett gott liv. Det är vad vi måste ha som utgångspunkt. Det 
ställer höga krav på hur vi prioriterar och planerar. 

Vår kommun, med ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till både Göteborg, hav och landsbygd, 
har enorm potential. Här finns alla förutsättningar, ett driv och engagemang som vi kan bli ännu 
bättre på att ta tillvara och uppmuntra. 

Budgetprocess 
Vi fortsätter verka för att den politiska styrningen kommer in redan i inledningsskedet i form av det 
av politiken angivna överskottsmålet. Den främsta anledningen är att det innebär en 
kommunbudget som är förankrad i verksamheterna och i och med det innebär ett starkare 
engagemang. Det är viktigt för oss att kunskapen om och förståelserna för den ekonomiska 
realiteten genomsyrar alla verksamheter. Processen behöver präglas av transparens och vi är 
övertygade om att det på sikt kommer stärka tilliten mellan politik och förvaltning. Det blir en 
garant för att den ekonomiska medvetenheten ökar så att Stenungsund får en stabil styrning och 
ordning och reda i ekonomin. Vi arbetar för att mer genomarbetat budgetdirektiv som på ett ännu 
tydligare sätt kopplar ihop kommunens vision, mål, ledord och effektiv resursanvändning.  
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Våra fyra inriktningar 
Under hela mandatperioden har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hållit fast vid de 
fyra långsiktiga inriktningarna tryggt, hållbart, attraktivt och ökat fokus på jobb och 
självförsörjning. På de följande sidorna kan du läsa om vad vi vill att de satsningar och förändringar 
som kommer genomföras under 2023 innebär för de som lever, verkar och jobbar i Stenungsund. 
Målet är att utveckla Stenungsund för att möta 35 000 kommuninvånares inte bara grundläggande 
behov, utan även möjliggöra att de kan förverkliga sig själva och sina drömmar. 
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Stenungsund ska vara tryggt. 
Du ska kunna lita på välfärden, att du får det du har rätt till. Men du ska också kunna vara trygg 
med att kommunen har den beredskap och robusthet som krävs om vårt samhälle drabbas av kris 
eller krig. Du ska känna dig trygg och inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brott.  

Att ge barn och unga de bästa förutsättningarna att utbilda sig är viktigt för oss. I förskolan läggs 
grunden till språket, som sedan är avgörande för hur man klarar resten av sin utbildning och på sikt 
arbetslivet. Satsningen på små grupper i förskolan fortsätter och då initialt på förskolor med lågt 
socioekonomiskt index. Den här budgeten innebär även förstärkning i att organisera för särskilt 
stöd i det mobila teamet . De som ska erbjuda skolor hjälp att utforma rätt stöd till elever som är i 
behov av det. Dessutom ska vi satsa på att stärka introduktionsprogrammen på gymnasiet för 
elever med speciella behov.  

Att du får hjälp när de egna krafterna inte räcker till ger värdefull trygghet. Vi har en allt äldre 
befolkning och allt fler som behöver hemtjänst, och därför skapas ett nytt disktrikt. För att klara 
patiensäkerheten för det och vårt nya LSS boenden stärker vi upp med en ny sjuksköterskefunktion. 
Boendestöd inom funktionshinder, socialsekreterare för att arbeta med familjerätt och våld i nära 
relationer, och utvecklingsledare ryms också i vår budget. 

I vår budget finns också en helt ny tjänst i och med att kommunerna under 2023 kommer få en 
lagstadgad samordnande roll i det brottsförebyggande arbetet. Vi tycker det är viktigt för 
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medborgarnas trygghet att Stenungsund framgångsrikt kan arbeta med kartläggning och analys, ta 
fram åtgärdsplaner och uppföljning. Vi vill också att kommuenen forstsätter stötta Samverkan mot 
brott, Grannsamverkanverksamheten. 

Förstärkningen av överförmyndamyndigheten innebär en tryggheten för personer som inte kan ta 
hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt ta tillvara sätt tillvarata sina rättigheter.  

 

T R Y G G T
Utbildning 
1600 tkr Tidiga insatser – mindre barngrupper 
800 tkr Organisera för särskilt stöd 
900 tkr Skolintendent, pilotprojekt 
Socialtjänst 
850 tkr Nytt hemtjänstdistrikt 
600 tkr Utökat uppdrag hemsjukvården 
1000 tkr Förstärkning boendestödet 
450 tkr Socialsekreterare familjerätten  
600 tkr Socialsekreterare, fokus: våld i nära 
relationer 

500 tkr Ökad patientsäkerhet 
Stödfunktioner 
700 tkr Förstärkt arbete gällande brott och 
trygghet 
350 tkr Förstärkning överförmyndar-
verksamheten  
700 tkr Höjd nivå på dokument- och 
ärendehantering 
  



 

 

Stenungsund ska vara hållbart. Både för människor, miljö och ekonomi. 
Tillsammans med civilsamhället, föreningslivet och näringslivet ska Stenungsund både utvecklas 
och växa. När vi planerar framåt tar vi hänsyn till klimatutmaningar och miljön genom kreativ 
innovation. Som arbetsgivare erbjuder vi en god arbetsmiljö för vår viktigaste resurs; 
medarbetarna.  

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i varje budget prioriterat lönesatsningar. Vi är 
övertygade om att det är våra anställda som är den främsta och viktigaste nyckeln till att vi kommer 
klara av omställning vi står inför på ett hållbart sätt. Därför föreslår vi en särskild riktad lönesatsning 
för all personal som arbetar med omsorg, totalt omfattas 600 medarbetare.  

I vår budget finns självklart utrymme för det nya nattavtalet som innebär ett pass mindre per 
månad för de som omfattas inom sektor socialtjänst. Den tillfälliga satsningen med process- och 
utredarkapacitet permanentas också.    

Att bygga starka och hållbara samhällen förutsätter trygga människor med kunskap. Vi vill vända 
utvecklingen med sämre läs- och skrivförmåga genom tre åtgärder: mer tryckta läromedel, 
förtydliga förväntningarna och utöka med speciallärare för tidigt stöd.  
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Satsningar för ett hållbart samhällsbyggande innefattar förstärkning för att utföra uppdrag inom 
klimatanpassning och tillsyn bygg- och miljö.  

I hållbart arbetsliv ingår rätten att anställda ska kunna larma om missförhållanden utan att riskera 
att råka illa ut. Den nya lagen om stärkt skydd för visselblåsare ställer högre krav på en 
rapporteringskanal och utredning av anmälare. Vi stärker även chefsstödet till sektorerna i 
personalfrågor och satsar på ordning och reda i information och IT-system. 

Våra partier vill också gärna att kulturen kommer närmare, ut till där människor är. Vi ser fram 
emot den utökade verksamheten på Hallernaskolan.  

För att utbilda nya politiker efter valet och finansiera den nya politiska organisationen tillskjuts 
också pengar som tillfälliga satsningar under 2023. 

 

H Å L L B A R T  
UTBILDNING 
3000 tkr förstärkning läromedel, tidigt stöd 
och förväntanskontrakt. 
450 tkr Kultur och fritidsverksamhet till 
Hallernaskolan 
SOCIALTJÄNST 
5000 tkr särskild lönesatsning 
2000 tkr nytt nattavtal 
700 tkr Stärka en robust, stabil och hållbar 
organisation 
¨/SAMHÄLLSBYGGNAD 
300 tkr Klimatanpassning 
900 tkr Tillsynsplaner bygg och miljö 
STÖDFUNKTIONER 

200 tkr Implementering visselblåsardirektivet 
700 tkr Stärkt stöd till sektorerna i 
personalfrågor 
1050 tkr Informations- och systemsäkerhet 
och systemadministration 
400 tkr Ökade kostnader förbrukningsmaterial 
700 tkr öka takten i arbetet med digitala 
tjänster 
230 tkr minska kön inom budget- och 
skuldrådgivning 
POLITISK VERKSAMHET 
200 tkr utbildning nya politiker 
160 tkr ny politisk organisation
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Stenungsund ska vara attraktivt för människor att bo, leva och utvecklas i.  
Vi möjliggör bostadsbyggande och företagsetableringar i en trevlig och trivsam miljö. Kommunen 
ska vara lyhörd och proaktiv i sin kontakt med invånarna. En förståelse för värdet av att vara en 
samarbetspartner för människor och företag är en förutsättning för en positiv utveckling.  

För att kunna möta upp den efterfrågan som finns på både bostäder, verksamhetsmark och tomter 
är det viktigt med korta ledtider och ingen onödig byråkrati. När vi inte får fram planer och projekt i 
tid blir till slut även de kommunala kärnverksamheterna lidande. Vi vill att den kraftiga 
personalförstärkningen på samhällsbyggnad resulterar i kortare ledtider i både planer och 
genomomförande.  Personalförstärkning är en del av den effektivare organisationen, men det är 
viktigt att även fortsätta jämföra oss med de bästa kommunerna för att lära mer om hur arbetssätt 
och metoder kan bidra till förbättrad framdrift i hela samhällsbyggnadsprocessen.  

Trafiksituationen med en överbelastad länsväg 160 innebär förutom farliga utfarter och tidvis långa 
köer, att Stenungsund inte kan utveckla Hallerna. Det behövs alternativ och ett är en fast 
broförbindelse till Orust. En åtgärdsvalsstudie för den kan visa på nyttan och utgöra ett starkt 
argument när det kommer till regionens prioriteringar av infrastruktursatsningar. 

 
Många återupptäckte friluftslivet under pandemiåren och satsningen på samordnare för natur och 
friluftsfrågor permanentas. Det är viktigt att kommunen utvecklar dessa frågor i nära samarbete 
med Södra Bohuslän Turism, näringslivet och civilsamhället.  
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Att det är snyggt och trivsamt där människor är visar att ett område är omhändertaget och bidrar 
till tilliten och förtroendet för offentlig verksamhet och därför förstärker vi parkverksamheten.  

 

A T T R A K T I V T  
UTBILDNING 
1000 tkr Samordnare natur och friluftsfrågor 
800 tkr Teknisk kompetens Stenungsund 
Arena 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
800 tkr Projektorganisation 
800 tkr Detaljplaner 

700 tkr Strategiska markfrågor 
800 tkr Trafikplanering 
800 tkr Infrastruktur tidiga skeden 
800 tkr Övergripande infrastruktur 
300 tkr Getskärs badplats 
STÖDFUNKTIONER 
1000 tkr parkverksamhete
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Vi ger rätt förutsättningar för alla att arbeta genom utbildning och stöd. 
Kommunen tar en aktiv roll i sitt ansvar för arbetslösheten i kommunen. Insatserna ska utformas 
med sikte på att människor ska bli självförsörjande. Den egenmakt och frihet det innebär är 
något eftersträvansvärt. Vi erbjuder ett alternativ till utanförskap. Att bidra det till det 
gemensamma stärker individens känsla av att bidra både till Stenungsund och samhället i stort.  

Under 2021 påbörjades en omorganisering för att få fler i egen försörjning och 2022 genomförs en 
hel rad satsningar för att fler unga, långtidsarbetslösa och nyanlända ska kunna börja jobba. Under 
2023 förväntar vi oss tydliga resultat av både omorganisationen och det förändrade synsättet. Att 
ställa krav är att bry sig och det är viktigt att kommunen inte ger upp om människor. Alla har 
förmågor och möjligheter som behöver förstärkas och utvecklas, likväl som alla har behov och 
ibland behöver stöd. MLKD ser gärna att detta arbete kombineras med tydliga aktivitetskrav på 
heltid för försörjningsstöd. 

En avslutad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att ta det första steget ut i 
arbetslivet. Att vi nu har en utbildningsverksamhet som genomsyras av målet att människor ska bli 
självförsörjande är oerhört viktigt. Vi är positiva till de nya försöken med att stärka stödet till elever 
med speciella behov på gymnasiets individuella program och riktat stöd till de elever som har låga 
meritvärden. Arbetet med att få fler elever att nå sitt bästa resultat måste fortsätta parallellt med 
de riktade stöden till de som har de som har störst utmaningar att klara utbildningen.   
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Ungdomsstödjaren på gymnasiet möter ungdomar i riskzonen och är en länk mellan fritid och skola. 
Även denna tjänst syftar till att fler ska klara och hitta motivation att fullfölja sina studier. En 
satsning från 2022 som nu permanentas.  

Det är flera branscher som upplever en kompetensbrist och att matcha näringslivets behov med 
utbudet av utbildningar och vägar in på arbetsmarknaden är avgörande för hur Sverige och 
Stenungsund kommer lyckas. Näringslivet kommer involveras i högre utsträckning för att erbjuda 
praktikplatser och arbetsträning. Många företag vill bidra och ser nyttan med att utbilda på plats.  

J O B B  
UTBILDNING 
1750 tkr Riktat stöd till elever med låga meritvärden 
2200 tkr Stärka IM och stöd till elever med speciella behov 
600 tkr Ungdomsstödjare 

Ekonomiska mål 
Vi vill att varje Stenungsundsbo som är i behov av välfärdsinsatser kan lita på att få det stöd eller 
hjälp han eller hon behöver och att det sker på ett hållbart sätt; socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Detta utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 
framtida behov. För oss är det därför viktigt att prioritera det ekonomiska överskottsmålet. Både 
för att kommunen ska lyckas med att utveckla såväl kärnverksamheterna och de stora investeringar 
vi har framför oss. Vi vill säkerställa att samhällsplaneringen och våra stora investeringar i 
infrastrukturen drivs tidseffektivt och långsiktigt hållbart. Det är att ta ansvar för Stenungsunds 
kommun, både i nutid och framtid. 

Vårt mål var ett överskott på 2% och så såg vår budget också ut tills vi fick kännedomen om 
kostnaden för en räddningstjänst i RSG:s regi. Kostnadsökningen tas på resultatet och innebär en 
nettokostnadsandel på 98,5% för 2023.  

Våra finansiella mål ligger fast från tidigare år: 

 Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte 
överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder. 

 Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 
minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 

 Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 

 Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Vi strävar efter att Stenungsund har en nettokostnadsandel 98% som riktmärke. Det innebär ett 
förändringstryck och en stabilitet som när det är inarbetat bidrar till det ständigt pågående arbetet 
med en effektiv organisation och ökad ekonomisk medvetenhet som en naturlig del av vardagen i 
alla förvaltningens enheter.  
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Bakgrund  
De senaste åren har präglats av pandemiekonomi och, med en med generella statsbidrag, dopad 
kommunsektor. Vi har för 2023 möjlighet att genomföra flera satsningar och förstärka 
organisationen genom att både utöka antalet anställda och utveckla med specialisttjänster. Men vi 
ser fortfarande med oro på det faktum att så få vill arbeta med omsorg, samtidigt som 
Stenungsunds befolkning blir äldre och kommer behöva just det. 

Den rödgröna regeringens ineffektiva arbetsmarknads- och integrationspolitik har, i kombination 
med hanteringen av pandemin, resulterat i att Sverige fortsatt har hög arbetslöshet bland framför 
allt utrikes födda. Nu när allt färre ska sörja för allt fler behöver alla som kan vara med och bidra. 
Det behövs en ny politik som kan adressera de viktiga utmaningarna. 

Coronakommissionen har funnit att den rödgröna regeringens strategi att skydda äldre har 
misslyckats och bedömningen är att det som, utöver den allmänna smittspridningen, har haft störst 
inverkan på antalet sjuka och avlidna i svensk äldreomsorg är sedan länge välkända strukturella 
brister. Den rödgröna regeringen har haft det yttersta ansvaret för äldreomsorgen. 

Stenungsund står inför samma utmaningar som de flesta andra kommuner i Sverige: Enbart mer 
resurser kommer inte att lösa välfärdens problem. Även om vi genom ökade skatteuttag skulle få 
fram pengarna kommer vi inte kunna utbilda och rekrytera tillräckligt många människor som ska 
utföra det arbete som behöver göras. Vi kan inte lösa framtidens utmaningar med dagens sätt att 
arbeta. Kommuner och regioner var redan innan pandemin i början av en period med stora krav på 
omställning. Utmaningen är välkänd; Det ökade trycket från demografin innebär att vi blir fler äldre 
och fler yngre men andelen arbetande ökar inte lika mycket.  

Det handlar om att hitta nya lösningar och utnyttja potentialen och stödet i ny teknik, exempelvis 
genom digitalisering. Det kan ge nya metoder och verktyg i våra medarbetares ofta utmanande 
vardag, där deras arbete är avgörande för vår kommun. Men vi inser också att vissa yrken som är 
särskilt svårt att rekrytera till behöver uppvärderas och har därför prioriterat lönesatsningar. 

Investeringar 
Stenungsund har flera stora investeringar både under uppförande och projektering. Kriget i Ukraina 
kommer med all säkerhet få konsekvenser för kostnadsläget då inflationen ökar, materialbrist tilltar 
och transporter fördröjs. Det kommer vara viktigt att noggrant följa utvecklingen och göra täta 
uppföljningar och vid behov behöva omvärdera  och omprioritera. Vi vill inte skynda på en 
lågkonjunktur genom att ställa in men det kommer vara en balansgång mellan att genomföra 
satsningar och investeringar som bygger kommunen stark och innebär att vi står rustad för framtida 
behov, och att inte skuldsätta kommande generationer mer än nödvändigt genom att bygga när det 
är för dyrt.  

Det är för sektor utbildning och investeringsbehovet är som störst. Under 2023 fortsätter 
färdigställandet av Hallerna högstadium och förhoppningsvis har den välbehövliga om- och 
tillbyggnationen av Jörlandaskolan påbörjats. Även Hallerna norra förskola förväntas bli klar. 

Hasselhöjdens särskilda boende har fördröjts flera år men beräknas också påbörjas nästa år. 

En strategiskt viktig investering under 2023 innebär att vi kopplar ihop vårt vattenledningsnät med 
Kungälv.  Därmed säkras tillgången på vatten så att vi kan fortsätta bygga i kommunen och nå 



  

Sida 14 av 22 
 

visionen om 35 000 invånare . Vi minskar även sårbarheten för kommunen eftersom vi då har två 
vattentäkter, Hällungen och Göta älv.  

Planerna på ett nytt resecentrum har varit med oss länge, förhoppningsvis är 2023 året då vi sätter 
spaden i marken och börjar bygga. Pengar finns avsatt i investeringsbudgeten men beroende på 
överklaganden, samplanering med Trafikverket och tågstopp för byggandet av stationsläge i 
Brunnsbo är det svårt att med säkerhet veta när, om och hur det blir.   

Tävlingsfärdiga vid dragkampsklubbens lokaler, iordningsställande av elljusspåren i Ödsmål och 
Toröd och belysning på Nösnäsvallen är några av satsningarna för meningsfylld fritid för barn och 
unga. 

Vi är medvetna om problemet med en investeringsbudget som innehålla precis så många objekt 
som kommunens organisation kan hantera. Erfarenheten visar att bara en del av avsatta 
investeringsmedel används. Det innebär att kapitalkostnader binds upp i driftsbudgeten, även om vi 
kan räkna med att de inte allt tas i anspråk. Men eftersom byggplaner kan fördröjas av så många 
olika skäl behöver vi ha en beredskap för att hantera flera parallella processer. Vi har hellre en 
ordning där investeringsobjekt är beslutade så att vi inte förlorar fart på grund av den politiska 
kalendern.  

Välfärd med valfrihet 
Vår ledande idé är att Stenungsunds kommun prioriterar välfärd med hög kvalitet i fokus. Vi vill 
uppnå det genom engagerad, kompetent och trygg personal och ändamålsenliga och moderna 
lokaler. Vi är positiva till alternativa driftsformer och andra ägare än kommunen och vi ska vara 
förberedda för att kunna välkomna dessa när det blir aktuellt.   

Vi är övertygade om att fler aktörer kommer behöva hjälpas åt för att klara välfärdsuppdraget. 
Framtidens välfärd behöver både alternativ och nya arbetssätt. Det är mot den bakgrunden vi vill 
att externa aktör kan övervägas som alternativ när det kommer till både investeringar och drift av 
verksamheter som ligger längre fram i tiden. 

Tyvärr sticker kommunen ut gällande bristen på valfrihet, vi har ännu inte har ett enda alternativ att 
erbjuda våra äldre inom äldreomsorgen. Det är vi ensamma om bland Göteborgsregionens 13 
kommuner. 

Vi vill påbörja projektering för ett nytt äldreboende (SÄBO) nu. Erfarenheterna från Hasselhöjden 
har lärt oss att vi behöver ha flera alternativ att jobba med. Stenungsund sticker ut som en av få i 
Göteborgsregionen där medborgarna inte kan välja något annat alternativt än ett kommunalt 
äldreboende. Mot bakgrund av detta lägger vi ett utredningsuppdrag som syftar till att förbereda 
underlag och upphandling för extern drift och byggnation. Stenungsund behöver även inom en 
femårsperiod påbörja planeringen av en ny förskola i Ödsmål, ytterligare en förskola i Hallerna och 
fler  gruppboenden LSS.  Valfriheten behövs för att möta människors olika behov och önskemål och 
kan också innebära specialkompetenser och specialinriktningar.  

Medarbetarna 
Framtidens utmaningar inom välfärden möts med personalens delaktighet och inflytande. Vi är 
övertygade om att det är kommunens anställda som är den främsta och viktigaste nyckeln till att vi 
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kommer klara av den omställning som vi står inför. Kompetent personal med ett tydligt uppdrag, 
som tar stort ansvar och känner både stolthet och glädje i sitt arbete, kommer att vara avgörande.  

Det är hög tid att vara tydlig i både ord och handling. Omsorgsyrkena behöver uppvärderas och vi 
tar ett första steg genom en riktad lönesatsning för medarbetarna som arbetar närmast de som 
behöver kommunens stöd och omsorg. Under pandemin har medarbetarna bokstavligen stått i 
första ledet och tagit ett enormt ansvar. 

Delar av deras arbete kommer aldrig att kunna digitaliseras och det mänskliga mötet aldrig ersättas 
med teknik. Om fler ska se omsorg som ett framtidsyrke behöver både lönerna och inflytandet öka. 
För att medarbetarna ska ha konkurrenskraftiga löner gör vi en första satsning i den riktningen. En 
satsning som motsvarar 6000 kr/år i högre lön för en undersköterska. Medarbetarna förtjänar mer. 

 

Verksamhet 

Utbildning 
Alla barn i vår kommun ska ha chansen att utvecklas och få en bra start i livet. Stenungsunds skolor 
ska ha ett tydligt kunskapsfokus. Därför satsar MLKD 3 miljoner extra på skolan i budget 2023.  

Skolan ska fortsätta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet – mål och resultat, 
lärandeprocesser, trygghet och trivsel – det är en förutsättning för att komma till rätta med de 
utmaningar som man identifierat under tidigare år.  

Vi vill som sagt möta de utmaningarna genom att säkerställa att vi är en kommun man gärna vill 
arbeta och utvecklas i. Konkurrenskraftiga löner för lärare, ett tydligt och inkluderande ledarskap 
där professionen har stor frihet och tar stort ansvar är viktiga delar.  

MLKD vill satsa vidare på att se till att tidigt särskilt stöd och individuellt stöd på alla nivåer kan ges. 
Med extra medel som kan användas för speciallärare, lärare eller att vidareutveckla arbetet med 
lärarassistenter eller mentorer i grund- och gymnasieskola för att avlasta lärare.  

Vi kommer fortsatt arbeta för att höja ambitionen i Stenungsunds grundskolor och komma till rätta 
med svaga kunskapsresultat. Ett överordnat mål är att alla elever ska nå godkänt resultat på 
nationella prov och bli behöriga för gymnasium.  

Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att nå de som behöver hjälp och stöd.  

 

Förskola   
Förskolan vara lustfylld och stimulerande för barnen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Det är en viktig tid i barnens utveckling och förbereder inför grundskolan 
samtidigt som den stödjer föräldrarnas möjlighet att arbeta och försörja sin familj. Det är under de 
första åren som grunden för språket läggs. Det är avgörande för hur man klarar resten av skolan och 
på sikt arbetslivet.  

Satsningen på mindre barngrupper stärker barnen i ett tidigt stadium och utrullningen fortsätter 
stegvis och på förskolor och ska så snabbt det går vara helt införd. Mindre barngrupper är en 
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förutsättning för att den nya pedagogiken inom förskolan, där leken är grunden för lärande ska 
kunna tillämpas. Här är ambitionen att barnen ska få större förutsättningar att bli språkligt och 
socialt förberedda när man börjar i skolan.  

Vi håller fast vid strategin som innebär att kommunens förskolor är organiserade i större enheter 
som ger goda förutsättningar för en bra verksamhet och god ekonomi. Vi ser gärna att mindre 
förskolor ombildas till fristående förskolor. Det har varit positivt för både barn, föräldrar och 
kommun att vi i Stenungsund har en stor valfrihet här.  

Grundskola 
Stenungsunds skolor ska ha en god arbetsmiljö för både elever, lärare och annan skolpersonal. Det 
är viktigt att varje elev får utvecklas till sin fulla potential och att förväntningarna är höga oavsett 
var i kommunen man bor eller var man kommer ifrån. De lokaler som fortfarande inte håller god 
arbetsmiljö och utformning som passar verksamheten ska åtgärdas under de kommande åren.  

Stödet till elever med särskilda behov av stöd och parallellt med det har kunskapen om olika 
neuropsykiatriska funktionshinder ökat. Många av de anpassningar som genomförs, som tex tydliga 
instruktioner och digitala hjälpmedel, gagnar alla elever.  

Nu vill vi också satsa vidare på högre undervisningskvalitet genom en särskild och uthållig satsning 
på läromedel i framför allt grundskolan. Egna läroböcker i högre grad, med målet att alla ska ha 
läroböcker i alla ämnen och en egen dator som tidigare. Denna åtgärd är en av flera vi vill se för att 
stärka arbetet för bättre läsförståelse tidigt under skolgången. I tidigare kvalitetsuppföljningar ser vi 
att många inte når upp till målnivån, och att det är skillnader mellan pojkar och flickor. Idag går en 
av fyra pojkar i Stenungsund ur grundskolan utan fullständiga betyg.  

Inköpta läromedel innebär också en avlastning för lärare som idag behöver ta fram egna läromedel 
och kopiera till sin klass. Vi menar också att det blir lättare för vårdnadshavare att sätta sig in i 
skolarbetet för sina barn.  

Att förstärka likvärdigheten mellan grundskolorna med fokus på att alla elever ska nå sin fulla 
potential är viktigt för att fler ska kunna lyckas uppfylla sina livsmål och drömmar. Man behöver 
också se över att alla skolor har likvärdig tillgång till skolbibliotek av god kvalitet.  

Gymnasium 
För att förhindra strukturella ökningar av arbetslösheten är det viktigt att kommunerna tar ansvaret 
att så många ungdomar som möjligt klarar sin gymnasieutbildning. Ungdomsstödjare fortsätter sitt 
samarbete med gymnasiet, ungdomsverksamheten och SSPF där denna vara en länk mellan skola 
och fritid, arbeta relationsskapande och coacha ungdomar till att slutföra sina utbildningar.  

De tekniska utbildningarna fortsätter att locka fler elever och skolan fortsätter vinna utmärkelser. Vi 
är väldigt stolta över att Nösnäs är ett attraktivt val för de ungdomar som bor i Stenungsund och i 
våra grannkommuner.  

Vårdnadshavares ansvar 
Skolan är en viktig del i ett barns liv, men barn har också ett liv utanför skolan där vårdnadshavarna 
har och tar ansvar. Vi vill att man tillsammans arbetar för att skolan ska bli en trygg miljö men 
studiero. Vi tror att skolan blir lugnare, att resultaten förbättras och att relationerna bland elever 
blir mycket bättre när skolan och hemmet arbetar tillsammans mot målen. Vi föreslår att skolan 
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inför förväntanskontrakt mellan elever, vårdnadshavare och elever. Det ska vara tydligt vilka regler 
som gäller i skolan och vilka åtgärder som kan vidtas om man inte följer skolans ordningsregler.  

Kultur, fritid och civilsamhället 
För oss är det viktigt att kommuninvånarna får ta del av kultur. Hitta glädjen i att spela ett 
instrument eller finna en annan meningsfull fritidssysselsättning. Det viktigaste är att allt det där 
händer och det måste inte vara kommunen som arrangerar och bekostar. Vi kommer alltid att vara 
öppna för civilsamhällets engagemang och initiativ och kunniga människor som vill göra livet mer 
innehållsrikt och meningsfyllt för de som bor här.  

Föreningar ska uppmuntras och stöttas och barn och ungas fritid ska stå i centrum för de åtaganden 
kommunen tar på sig. Kommunens föreningar bidrar genom aktiv och meningsfylld sysselsättning 
för våra kommuninvånare och genom investeringar i anläggningar, planer och hallar kan fler ta del 
av aktiviteterna.  

Civilsamhället, med alla sina föreningar, ideella krafter och trossamfund är en viktig resurs för 
kommunen. Vi behöver hitta former för hur vi kan involvera civilsamhällets parter i arbetet med att 
möta samhällsutmaningarna.  

Stöd och omsorg 
Varje person som behöver stöd, det kan exempelvis handla om äldre eller personer med 
funktionsnedsättning  ska få ett gott bemötande. Grunden är att deras personliga behov utreds, 
planeras och tillgodoses enligt de lagstadgade rättigheter som de har. Det ska alltid vara individens 
unika behov som står i centrum. Organisationen av insatserna behöver ske därefter. 

Vi behöver kunna möta kraven från kommuninvånarna samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare 
för kompetent personal. Den stora utmaningen för framtiden är att behålla befintlig personal för att 
uppnå kontinuitet och stabilitet. Hemtjänsten behöver förutsättningar för att öka kontinuitetsmålet 
och lönerna behöver höjas. Därför gör vi en extra satsning på lönerna i vår budget. 

Den nära vården 
Omställningen till den nära vården kommer påverka den kommunala hälso- och sjukvården genom 
att fler sjukvårdsinsatser kommer behövas. Här behöver kommunen stärka samverkan med 
primärvården, men också hitta strategier för att utveckla kommunens interna vård- och 
omsorgsarbete. Ett exempel är att stärka samarbetet mellan hemtjänst och förebyggande 
verksamheter. Det förebyggande arbetet är den bästa medicinen mot ofrivillig ensamhet, isolering 
och ökad ohälsa. Digitaliseringens utveckling möjliggör en bättre tillgång till nära vård. Kommunen 
behöver därför utreda behoven som finns hos kommuninvånare som behöver stöd med att nyttja 
den digitala tekniken och därmed öka självbestämmandet samt tillgången till en nära och trygg 
vård. Detta görs förslagsvis bäst i samarbete med kommunens vårdcentraler. 

Ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre 
Stenungsund måste förbättra stödet till äldre som drabbats svårt av pandemin. Det finns risk att 
den psykiska ohälsan ökar och att fler upplever ofrivillig ensamhet. Hemtjänsten behöver bättre 
förutsättningar för att öka kontinuiteten (minska antalet medarbetare som möter varje enskild 
brukare). Vi stöttar Folkhälsosamordnarens arbete med ofrivilligt ensamma äldre tillsammans med 
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pensionärsorganisationer och bildningsförbunden. Samarbetet med hemtjänsten och civilsamhället 
behöver utvecklas. Det är tillsammans som vi kan ge äldre fler alternativ och en bättre livskvalitet. 

Samhällsbyggnad 
Det finns ett driv och en företagsamhet i Stenungsunds kommun som vi vill ta tillvara och 
uppmuntra. Människor som vill bo, bygga och utveckla vår kommun behöver möta en organisation 
som är riggad för att klara uppdragen proffsigt och inom rimliga tidsramar. Vi ska ha en god 
planberedskap för både bostäder, kommunala verksamheter och företag och vara redo med 
industrimark.  

Planering 
Under hela den här mandatperioden har oppositionen drivit på i frågan gällande framdrift i 
samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplaner och bygglov får inte dra ut på tiden på grund av att vår 
samhällsbyggnadsavdelning inte hinner med. Nu kommer de konkreta resultaten av det arbetet. 
Samhällsbyggnad har presenterat vad de behöver och vi har sagt ja, 3,9 miljoner är ett rejält 
tillskott som ska täcka kostnaderna för personalförstärkningen i organisationen. Här ingår även en 
tjänst för att på heltid arbeta med strategiska markfrågor så att potten för markinköp kan omsättas 
till mark.  

Omställning och digitalisering 
Under de senaste tre åren har kommunen satsat drygt 20 miljoner kronor på digitalisering. Under 
de kommande åren kommer vi se effekterna av dessa. Arbetet med digitaliseringen fortsätter och 
har gått in i en ny fas. Det finns bra exempel på hur arbetet med ny teknik kan implementeras och 
utvecklas tillsammans med och av de anställda. Det hade varit intressant att se ett liknande projekt 
i samma anda för kommuninvånare som har behov av att lära sig mer.  

Vi är positiva till att testa och pröva både nya arbetssätt och nya arbetsverktyg vi uppmuntrar till att 
testa i liten skala och är övertygade om att möjligheten till ökad delaktighet och engagemang gör 
Stenungsund till en än mer attraktiv arbetsgivare.  

Stödfunktioner förstärks med ytterligare en tjänst för att öka takten i arbete med digitala tjänster.  
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Utredningsuppdrag, bakgrund 
Ekonomi och personalutskottet har arbetat med en ny styrmodell för Stenungsunds kommun där 
verksamhetsmålen ska ersättas med fyra av de totalt 17 Agenda 2030 målen. Syftet är både att nå 
en hållbar och positiv utveckling för Stenungsund och att minska den administrativa belastningen 
för våra verksamheter. Det innebär också ett mer tillitsbaserat förhållningssätt för den politiskt 
styrda organisationen Stenungsund är. Våra utredningsuppdrag syftar till att förbättra kommunens 
resultat mot de utvalda målen. 

De fyra mål vi valt att fokusera på är: 

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och 
välbefinnande. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara 
skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till 
samhällets tillväxt och hållbara utveckling.  

Kommuner och regioner ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor 
påverkan på befolkningens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan och den sociala omsorgen 
fungerar. Om hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Eller i vilken mån det finns kultur- och 
fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Beroende på hur 
verksamheterna bedrivs, kan de vara hälsofrämjande eller förebyggande i sig.  

 

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god 
kvalitet genom livet.  

Kommuner ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som 
grundskola, gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala 
skattemedel och drivs med både kommunala och fristående huvudmän. Som 

utbildningsanordnare gäller det att vara uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att 
rätt kompetenser utbildas.  

 

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. 
Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Alla 
människor som arbetar behöver få en inkomst som går att leva på, som eliminerar 
fattigdom och främjar ekonomisk tillväxt i alla länder. 

Kommuner och regioner stödjer utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även 
de som står långt från arbetsmarknaden. Detta kan ske exempelvis i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, näringslivet och den sociala ekonomin. Kommunerna ansvarar även för 
kommunal vuxenutbildning som bidrar till att människor kan utbilda sig och hitta arbete. 
Kommuner är också markägare, markförsäljare, planerare, tillståndsgivare och kontrollmyndighet 
inom många områden som berör flertalet företag. Genom att sköta sina uppdrag objektivt, 
rättssäkert och professionellt skapar man bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin 
verksamhet och växa.  
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Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna.  

Kommuner har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att 
klimatanpassa den fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera 
riskerna för naturolyckor. Kommuner arbetar med anpassning genom åtgärder i den 
fysiska miljön samt strategi- och ledningsarbete.  

Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, 
parkeringspolicy och trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både 
pengar och miljö. Stora möjligheter finns också inom samhällsplanering och offentlig upphandling 
och i samspel med näringsliv och invånare.  

 

MLKD:s förslag till utredningsuppdrag 2023 

Undersköterskor 35 timmar som heltid. 
Utred möjligheter, fördelar, nackdelar och kostnader att införa 35 timmar som 
heltidsmått för kommunens undersköterskor.  

Kontinuitet när det gäller vård- och omsorgsinsatser inom 
hemtjänsten. 
Det här är ett mål där det inte råder någon som helst politisk oenighet men där 
vi har haft svårt att lyckas. Undersök nya arbetssätt och jämför med de 
kommuner som är skickligast här på hur vi kan nå målet att sänka antalet 
anställda en omsorgstagare kommer i kontakt med.  

Börja planera för ett särskilt boende som drivs av annan aktör än 
kommunen. 
Fler behövs i byggandet av en välfärd med valfrihet och hög kvalitet. Vi behöver 
bättre framförhållning och fler alternativ för att inte sakna platser när 
Stenungsunds befolkning ökar och åldras. För en nyetablering i Stenungsund 
kommer det vara avgörande att kraven i förfrågningsunderlagen är tydliga, 
relevanta för att främja kvalitet, uppföljningsbara och att de stimulerar 
kvalitetsutveckling. Erfarenheter pekar även på att mätbara krav på resultat, inte 
bara struktur och processer, är angeläget och bidrar till kvalitetsutveckling. 

Kommunens brottsförebyggande arbete ska utvecklas i samarbetet 
med lokala aktörer. 
Från och med 2023 förväntas kommunerna ha ett lagstadgat samordnande 
ansvar för att förebygga brott. Det här är en ny roll för kommunen och vi vill att 
Stenungsund tar fram formen för att utveckla det arbetet, i nära samarbete med 
både näringsliv, föreningar och polisen.  
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Uppdrag att ta fram kriterier för skollokaler. 
Professionella kravnivåer för ex ventilation, ljudvolym, utemiljö som underlättar 
att säkra kvaliteten på lång sikt.  

Uppdrag att förbättra skolresultaten med fokus på läs- och 
skrivförmåga.  
Sektor utbildnings egna analyser visar att det främst är bristande kunskaper här 
som hindrar elever att nå längre. Särskilt fokus ska Särskilt fokus på pojkars 
måluppfyllelse. Vi ser gärna en koppling till utvärderingen av vår satsning på 
tryckt läromedel.  

  

Effektiv integration  
Utred arbetssätt i mottagandet av nya flyktinggrupper och kommunens roll och 
ansvar i det. Tiden för att komma i egen försörjning behöver kortas så att så få 
som möjligt går ur den två-åriga etableringsfasen direkt till försörjningsstöd. 

 
 
 

Konkretisera klimatanpassningsplanen 
Klimatanpassningsplanen är nu klar och den innehåller flera olika delar vi 
behöver fatta beslut om. Viktigt att påbörja det arbetet även i de områden där 
nya detaljplaner inte tvingar fram beslut. Vad behövs? Vilka är prioriteringarna? 
Hur ska finansiering ske? 

 

 

Utredningsuppdrag gällande IT säkerhet 
I en värld med andra typer av hotbilder; vilket skydd, rutiner och utrustning 
behöver kommunen för att klara både daglig drift och riktade cyberattacker? 
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Driftramar 2023 MLKD
Budget Budget Budget

tkr 2022 2023 2023

Politisk verksamhet -11 060 -11 311 -11 311
varav revisionen -1 109 -1 131 -1 131
Kommunövergripande -83 191 -149 243 -5 000 -154 243
varav KS oförutsedda -6 000 -1 000 -1 000
varav löneökningar -24 761 -34 137 -5 000 -39 137
varav volym -14 256 -32 263 -32 263
varav kapitalkost. och övriga driftkostn -12 990 -34 137 -34 137

Politikens ofördelade -3 000 3 000 0
Räddningstjänst* -25 044 -23 019 -10 000 -33 019

Sektor utbildning -806 674 -811 056 -811 806
Övergripande utbildning -29 680 -26 362 1 450 -24 912
Förskola -154 764 -157 204 -157 204
Grundskola -306 486 -306 513 -3 000 -309 513
Gymnasieverksamheten -121 815 -124 570 -124 570
Särskolan -25 393 -25 528 -25 528
Staben -61 266 -61 263 -61 263
Kompetens och utveckling -33 644 -35 175 800 -34 375
Kultur/Fritid -73 626 -74 441 -74 441

Sektor socialtjänst -553 365 -556 269 -556 269
Övergripande socialtjänst -12 899 -11 059 -11 059
Individ- och familjeomsorg -116 639 -116 576 -116 576
Funktionshinder -150 093 -152 353 -152 353
Vård och omsorg -273 734 -276 281 -276 281

Sektor samhällsbyggnad -69 795 -68 558 -67 658
Samhällsbyggnad -69 795 -68 558 900 -67 658
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0

Sektor stödfunktioner -190 340 -194 641 -192 741
Stödfunktioner -95 210 -96 277 900 -95 377
Servicefunktionen -95 130 -98 364 1 000 -97 364

Kalkylerad kapitalkostnad 112 170 127 066 127 066
Avskrivningar -97 535 -108 244 -108 244

Nettokostnad -1 724 834 -1 798 275 -1 808 225

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 745 886 1 835 424 1 835 424

Årets resultat 21 052 37 149 -9 950 27 199

2,0% 1,5%

Satsningar/ 
effektiviseringar



Driftramar 2023 Sverigedemokraterna
Budget Budget Plan Plan

tkr 2022 2023 2024 2025

Politisk verksamhet -11 060 -11 311
varav revisionen -1 109 -1 131
Kommunövergripande -80 412 -151 743

Politikens ofördelade 0
Räddningstjänst* -25 044 -33 019

Sektor utbildning -806 649 -811 056
Övergripande utbildning -29 680 -26 362
Förskola -154 764 -157 204
Grundskola -306 486 -306 513
Gymnasieverksamheten -121 815 -124 570
Särskolan -25 393 -25 528
Staben -61 266 -61 263
Kompetens och utveckling -33 644 -35 175
Kultur/Fritid -73 601 -74 441

Sektor socialtjänst -553 365 -556 769
Övergripande socialtjänst -12 899 -11 059
Individ- och familjeomsorg -116 639 -116 576
Funktionshinder -150 093 -152 353
Vård och omsorg -273 734 -276 781

Sektor samhällsbyggnad -69 845 -68 558
Samhällsbyggnad -69 845 -68 558
Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0
VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0

Sektor stödfunktioner -193 119 -194 641
Stödfunktioner -97 489 -96 277
Servicefunktionen -95 630 -98 364

Kalkylerad kapitalkostnad 112 170 127 066 145 481 152 031
Avskrivningar -97 535 -108 244 -122 685 -127 927

Nettokostnad -1 724 859 -1 808 275 -1 866 842 -1 936 665

Skatter och finansiella kostnader
Finansverksamheten 1 745 911 1 835 424 1 895 175 1 937 059

Årets resultat 21 052 27 149 28 333 394

1,5% 1,5% 0,0%



Stenungsund 28 december

Yrkande till Budget 2023
Efter ytterligare ett år präglat av coronapandemin, är lärarna och skolledarna luttrade. Oron
som präglade många av våra medlemmar under början av pandemin har minskat i takt med
att vaccineringen drog i gång, riskbedömningar giordes och vi fick tillgång till
skyddsutrustning till slut.

Vad som däremot skenade iväg var arbetsbelastningen, när sjuktalen/frånvaron sköt i höjden
blev det allt fårre kvar som fick ta hand om barnen och eleverna. Under höstterminen 2o2L
har tillsättningsgraden av vikarier sjunkit kraftigt, efter att ha varit på en tillfredsställande
nivå under våren. Det här har medfört att lärare har fått vikariera för sina kollegor i mycket
hög grad vilket fått titl följd arbetsbelastningen ökat och kvaliteten sjunkit då planeringar och
annin förberedelse för unden isningen tått ställas in. Händer det någon enstaka gång kan det
accepteras men inte när det mer eller mindre blir en del av vardagen.

r, I 7ö rcsp=:*6-"%-
De här Wå siffrorna är: till vänster, den genomsnittliga löneökningen som vi lärare fick i
november (r,B %) ochtilt höger inflationstakten i november (g,6 %).Efter den tuffa perioden
med Col,id-tg, vikariebrist och hög arbetsbelastning fick vi vår nya lön den z6ll efter en
fördrojd löneöversyn och kunde konstatera att vi fick en ordentlig reallönesänkning, en

oönskad smällkaramell månaden före jul vilket medförde mycket frustration och uppgivenhet
hos r,åra medlemmar. Efter en snabb omvärldsbevakning kan vi dystert konstatera att
Stenungsund hamnade i längst ner i botten bland kommunerna i vår region sett till
löneökningar för lärare 2o2r. Det kan inte vara gott nog för Stenungsund, vi måste kunna
bättre än så!

Lä ra rfö rb u n d et yrka r:

. Att det ska finnas en stabil grundbemanning på våra skolor och förskolor som täl
en riss frånvaro och som låter lärarna vara de lärare de vill och önskar vara. Som

möjliggör att det finns tid till planering och uppföljning så att de kan bedriva den

undenisning som tår våra barn och elever att växa upp till de världsmedborgare

som r'år rtsion talar om.
o Att det finns tiltgång till fasta vikarier på skolorna som kan reducera arbetsbördan

och stressen och därigenom öka lo-aliteten. Vidare behöver Bemanningsenheten
fortsätta att utvecklas för att täcka akuta behov av frånvaro.

r Att det ska löna sig att arbeta som lärare och skolledare i Stenungsunds kommun,
att löner och villkor bidrar tiI1 att både behålla och attrahera nya att komma hit.

':ffiivl*
Stefan \ilsson

Ordf,orande

lärarlorbundet Ste nungsund
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LR Stenungsunds yrkanden till budgeten 2023 
 
Vision 
År 2023 är året då alla lärare och studie- och yrkesvägledare i Stenungsund kommun 
känner att deras arbetsmiljö är hälsosam och att det finns en god balans mellan 
arbete och fritid. Kompetensutvecklingen som personalen får håller hög kvalitet, är 
relevant och kopplad till respektive yrkesgrupp. Alla elever får den bästa 
utbildningen för att bli rustade inför framtiden. Stenungsund kommun har år 2023 
100% legitimerade lärare och behöriga studie- och yrkesvägledare med en god 
löneutveckling utifrån erfarenhet och kompetens. Stenungsund kommun ligger i 
framkant på att avlasta lärare och studie- och yrkesvägledare med kompletterande 
personal, så kärnuppdragets kvalitet kan garanteras och att arbetsmiljön förbättras.  
 
Nuläge 
Trotts goda intentioner från alla parter och att arbete med HÖK21 pågår, så präglas 
Stenungsunds kommun fortfarande av en personalomsättning som gör att många 
elever påverkas negativt av de många lärarbytena under sin skolgång. Andel 
obehöriga lärare i kommunen ökar, vilket riskerar att kvaliteten sänks, att 
måluppfyllelsen minskar och att arbetsbelastningen för de behöriga lärarna ökar.  . 
Den icke önskvärda lönestrukturen i Stenungsund kommun kvarstår, där erfarna 
lärare och studie- och yrkesvägledare med många anställningsår i kommunen tjänar 
mindre än många nyanställda. Den stressande arbetsmiljön och de många olika 
uppgifter som LR-s medlemmar förväntas göra kvarstår också som ett problem som 
måste åtgärdas snarast.     
 
Lärarnas riksförbund yrkar därför på 
- Att arbetsgivaren på allvar börjar se över vilka arbetsuppgifter som idag ligger på 
lärare och studie- och yrkesvägledare kan läggas på andra yrkesgrupper.  
-Att lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas löner fortsätter att uppvärderas. 
-Att de lönestruktursatsningar som påbörjats fortsätter och verkligen förstärks så att 
erfaren och kompetent personal ser en framtid i att stanna i Stenungsund kommun. 
-Att skolenheterna ska få full kompensation för volymökningar, inflation och den 
verkliga löneglidningen.  
-Att studie- och yrkesvägledarna blir fler så att alla elever i alla skolformer får 
vägledning utifrån de behov som finns. 
- Att den kompetensutvecklingsskuld som uppstått till följd av pandemin 
kompenseras 
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- Att Stenungssunds kommun säkerställer att betyg sätts och skrivs under av endast 
legitimerade lärare  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lärarnas Riksförbund i Stenungsund 
g.m. Magnus Dahlén - Ordförande 



 

 
 
 
Visions yrkande inför 2023 
 
”Kommunens lönepolitik ska vara tydlig, konkurrenskraftig och leda till 
verksamhetsutveckling. Ledare och medarbetare ska uppleva att de har möjligheter att 
påverka sin lön. Lönepolitiken ska omsättas i konkreta lönekriterier. 
Lönesättande chef ska ha god kunskap om kommunens lönepolitik samt ha förmåga att 
kommunicera den till medarbetaren. Lönen ska kommuniceras till medarbetaren så att den 
förstås och upplevs som rättvis.” 
 
 
Vision Stenungsundsavdelningen gör, utan inbördes ordning, följande yrkanden 
inför 2023: 
 
Att löneökning utifrån kriterierna bestäms i kronor och inte i procent; detta för att det annars 
blir orättvist, att en med en högre lön kan hamna lågt enligt kriterierna och ändå få ett större 
lönepåslag, än någon med lägre ursprungslön som bedömts har gjort ett bättre jobb under året. 
 
Att medarbetare som tjänstgjort under många år kan premieras för deras lojalitet om hen 
kunnat visa på mycket bra resultat gällande engagemang, service och samarbete. Vi vill att 
chefer ska ha möjlighet att premiera medarbetare som tillför organisationen dessa faktorer och 
att dessa ses som positiva kulturbärare. Att medarbetare skall värderas utifrån deras 
ackumulerade kunskap; vilken bl.a. används för introduktion av nyanställda. Att 
lönekriterierna skrivs om så att denna grupp med sin ackumulerade kunskap kan premieras.  
 
Att man i kommunen ser över möjligheter till en ”horisontell karriär”. Det är inte för alla som 
ett steg vidare i karriären innebär en chefsroll. Det finns stort behov av specialister och 
projektledare etc. Uppdrag som borde kunna rendera en högre lön. Detta skulle inspirera 
medarbetare att stimuleras till vidare ansvarstagande i kommunen. Kompetensen stannar då i 
kommunen istället för att den löper risk att gå förlorad. Här borde det dessutom möjliggöra en 
besparing avseende konsulttjänster. 
  
Att vissa administratörers titel ses över utifrån att uppdragen i stor utsträckning varierar i 
svårighetsgrad, vilket kan betyda att vissa administratörer är felkodade. Kvalificerade 
uppgifter bör värderas högre än de gör idag då de i många fall är ovärderliga för arbetsgivaren 
och ofta bygger på lång erfarenhet inom kommunen. 
 
 
 



Att arbetsgivaren fortsätter att se över och uppdaterar titulaturen för olika vaktmästartjänster i 
kommunen, då kompetens och uppdrag kan skilja sig avsevärt. Hur skiljer sig uppdrag och 
lönebedömning för t ex driftstekniker, vaktmästare, skolvaktmästare, It-vaktmästare med 
flera? 
 
Att löneutrymmet för Visions medlemmar uppgår till minst 3.2%. Inflationstakten har ökat 
under 2021, och allt pekar på en fortsatt ökad inflation under 2022. Vi vill säkerställa att våra 
medlemmar inte råkar ut för en reallönesänkning. 
 
 
Stenungsund 2022-12-21 
 
 
 
Reagan Andersson 
Ordförande 
Vision Stenungsundsavdelningen  
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Kommunal vill att Stenungsunds kommun skapar möjligheter att vara en bättre arbetsgivare än vad 
lägsta möjliga nivå är enligt centrala avtal. Vi vill mer och vi vill bättre och hoppas få gensvar för 
detta! 

Att arbetsgivaren behöver tar ett handfast grepp om den pågående nedåttrenden med att försämra 
arbetsvillkoren i denna kommun som lett till att medarbetare väljer att antingen byta arbetsgivare 
eller rent av yrke helt och hållet. Välfärdsyrkena behöver omhändertas för en kommande framtid och 
för att Vision 2035 skall vara en rimlig önskan. Att hålla sig precis över ytan är inte tillräckligt. Vi vill 
att Stenungsunds kommun är en förebild och ligger i framkant i vårt närområde och i GR.  

Vi vill därför att arbetsgivaren genomför följande 

Att arbetsgivaren skjuter till ekonomiska medel utanför Kommunals pott för att rätta till de 
lönesättningar för de individer som felaktigt blivit lönesatta under åren. Med detta menar vi bland 
annat att personer med lång anställningstid och som halkat efter i löneutvecklingen. Vi har också sätt 
att medlemmar blivit lönesatta felaktigt och då är det en lång process utifrån jämställds arbetet att 
rätta till dessa. Att arbetsgivaren arbetar för att personal väljer att stanna som anställd för att säkra 
att kompetens och kunskap används på ett genomtänkt och inspirerande sätt. Personal som väljer att 
byta arbetsgivare är kostnadsineffektivt och helt enkelt olönsamt.  

 

Inom flera verksamheter i vår kommun finns arbetskläder att tillgå, men långt ifrån alla. Inom tex 
skolan så bedrivs det pedagogiska arbetet utomhus och inomhus i särskilt utsatt miljö. Vi vill därför 
att arbetsgivaren ser till att arbetskläder finns utifrån de behov som verksamheten kräver. Att 
arbetsgivaren då tar särskilt hänsyn till de arbetsmoment som skall hanteras utomhus och inomhus 
där privata kläder riskerar att bli förstörda. 

Att köpa in arbetsskor till alla Kommunals medlemmar under året och löpande. 

 

Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget så att vi får en större möjlighet till en hälsosam aktivitet 
som gagnar både arbetsliv och privatliv och därmed bidrar till samhällsnytta och medborgarnytta. 

Att alla Kommunals medlemmar får fri tillgång till Kommunens simhall för att främja allas hälsa. Det 
innebär även en möjlighet att kombinera detta med att simma med sina barn som även där medför 
en stor samhällstjänst med att fånga upp barnen då alla föräldrar inte har de ekonomiska 
möjligheterna att ha fysiska aktiviteter med sina barn eller barnbarn. Ohälsa är ett samhällsproblem i 
stort, här har arbetsgivaren en stor möjlighet att göra skillnad. 

Att arbetsgivaren arbetar för ett hållbart yrkesliv med hållbara och längre scheman med ökat 
inflytande för alla medarbetare.  

Att alla nyanställningar sker på heltid och planen för att uppnå heltid för befintligt anställda 
omarbetas tillsammans med fackliga företrädare.  



Att Stenungsunds kommun sänker heltidsmåttet för personer som arbetar natt så att möjlighet att 
kombinera ett hälsosamt privatliv med ett hållbart yrkesliv och för att uppnå heltidstjänster i 
Kommunen och att nattens arbetspass återigen blir 10 timmar för att lyckas med detta arbete. 

Att arbetsgivaren utbildar alla ledamöter i skyddskommittéerna för att säkra kunskapen i alla 
samverkansnivåer. Och att alla skyddsombud och chefer genomgår en grundutbildning enligt sunt 
arbetsliv om 3 heldagar eller 6 halvdagar, för att sedan en gång om året vidareutbilda sig inom 
arbetsmiljöområdet. 

 

En nöjd personal medför nöjda kunder, brukare, elever, kommuninvånare och vårdtagare. 

Kommunal Stenungsund 

/Genom Petra Eklund, Facklig företrädare Kommunal 

 



  

 
 
 

 

 

Yrkande om lönesatsning inför 2023 
 
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Det gäller även på längre sikt då efterfrågan på 
den arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland 
annat på befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov 
av rehabiliteringsinsatser. Att erbjuda bra ingångslöner och en god 
löneutveckling genom hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för 
att kunna säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.  

Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att 
förlorad kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Arbetsterapeuter är 
nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters behov av 
rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Arbetsterapeuter möjliggör för en 
äldre person att känna sig trygg, säker och självständig i det egna hemmet. Lönen 
ska spegla det ansvar som legitimerade arbetsterapeuter har.  

Det är viktigt att lön används som ett styrmedel för att uppnå önskat resultat och 
att medarbetaren får möjlighet till dialog om koppling mellan lönekriterier, 
prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad löneutveckling. 
Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning, 
kunskap och ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet. I 
dagsläget ser vi från Sveriges Arbetsterapeuter att lönesättningen inte 
uppfyller dessa krav.  

Huvudmännen står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det 
extra viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd 
analys. Analysen måste kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för 
att nå önskvärda lönestrukturer och relationer, såväl inom som mellan grupper. 

I Stenungsunds kommun ser vi att nyanställda arbetsterapeuter har en högre lön 
som inte nödvändigtvis kan kopplas samman till kunskap och erfarenhet. Detta 
gör att de som arbetat i kommunen en längre tid och har lång erfarenhet har 
halkat efter lönemässigt. Det saknas en god löneutveckling för arbetsterapeuter 
anställda i Stenungsunds kommun. Befintlig lönespridning speglar inte heller 
arbetsuppgifter, ansvarsområden och erfarenhet. 

Sveriges Arbetsterapeuter yrkar: 

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning för arbetsterapeuter i syfte att 
behålla kompetent personal samt öka lönespridningen. 
 

Helene Westerberg 

Lokalt ombud, Sveriges Arbetsterapeuter 



 
 

2021-12-30 

 

 

Till Stenungsunds kommun 

Erica Bjärsved 
Olof Lundberg 
Linda-Maria Hermansson 
Maria Renfors 
 
 

Vårdförbundets yrkande inför budget 2023 
 

I Stenungsunds kommun finns det totalt ca 65 sjuksköterskor, distriktsköterskor och 
barnsjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom barn- och 
elevhälsan.  
 

Vårdförbundets medlemmar tillhör legitimerade professioner och har en unik 
yrkeskunskap som är nödvändig för en god och säker vård, dygnets alla timmar. 
 
Den kommunala sjukvården är kunskapsintensiv och bred då Vårdförbundets 
medlemmar utför mer och mer sjukvårdstekniskt avancerad vård. Det är inget krav 
men en stor fördel att som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård är 
vidareutbildad till distriktsköterska. Vid vaccination kan distriktsköterska själv ordinera 
vaccin, detta underlättar naturligtvis processen. Inskrivna patienter i kommunal hälso- 
och sjukvård har i tre omgångar fått sin vaccindos mot covid-19, också mot 
säsongsinfluensan. Som ni säkert förstår har pandemin gett sjuksköterskor en helt ny 
arbetsbelastning, förutom vaccination är det fortgående ett stort antal provtagningar, 
screeningar, smittspårningar och bedömningar kopplade till pandemin. Det kändes 
extra tråkigt att vi föregående lön fick ett så dåligt påslag som egentligen inte 
genererade någon löneförhöjning i och med inflationen. 
 
Inom elevhälsan är det ett krav med specialistutbildning, vilket också borde synas i 
lönestatistiken. Som distriktsköterska eller barnsjuksköterska har du utöver 3-årig 
sjuksköterskeutbildning läst ytterligare 1 - 1,25 år på högskola.   
 
Allt fler arbetsuppgifter läggs på sjuksköterskorna, både inom kommunal hälso- och 
sjukvård och skola. Samhället står inför nya utmaningar med mera 
vårdkrävande/sjukare patienter, medicinteknisk utrustning, nya IT-system som inte 
alltid är kompatibla med varandra och en mycket snabbare handläggning/hemtagning 
från sjukhusen och en psykisk ohälsa som ökar. Kommuner har idag en ökad 
samverkan med andra aktörer inom vården, både kring enskilda individer och i olika 
system.  
 
Legitimerade sjuksköterskor är skyldiga att fortbilda sig och hålla sig ajour med nya rön 
och behandlingsmetoder. Gruppen behöver också utöka den gemensamma 
kompetensen med specialist/funktionsutbildningar för att möta kraven framöver. I 



2 (3) 

nuläget får sjuksköterskor (i Stenungsunds kommun) som går utbildning eller kurser i 
stort sett genomföra den på sin fritid. Kommunen ger 1 dag / termin för 
kurs/utbildning på halvfart. Vi har kollegor som gått kurs i exempel sår och diabetes 
(som är mycket värdefull för verksamheten). De har då varit ensamma om att inte få 
utbilda sig på arbetstid, det är inte bra reklam för kommunen.  
 
Tack vare kommunal hälso- och sjukvård kan ung som gammal få möjligheten att dö i 
hemmet. Den palliativa vården är något vi vill uppmärksamma, och särskilt den sena 
fasen, vård i livets slut. Som sjuksköterskor upplever vi ofta etisk stress kring dessa 
patienter. Vi hade för några år sedan ett VILS-team (vård i livets slut-team) med 
duktiga undersköterskor som var hemma hos patienten och dess anhöriga, dygnet runt 
under den sista tiden. Det var (och är) naturligtvis också dagliga besök av sjuksköterska 
som har helhetsansvaret kring omvårdnaden, utför medicinska åtgärder såsom 
injektioner mot smärta och ångest och håller kontakt med vårdcentral och 
specialistsjukvård. VILS-teamet var något som Stenungsund var kända för. Det gav en 
enorm trygghet för patient och anhöriga (och sjuksköterskor). Idag ersätter hemtjänst 
VILS-teamet, men kunskapsnivån och erfarenhet av vård i livets slut är mycket 
varierande. Det finns heller ingen möjlighet till dygnet-runtvak. Inom hemtjänst är inte 
heller alla undersköterskor (Vårdförbundets företräder inte vård- och omsorgspersonal 
ex. undersköterska eller vårdbiträde, men det ger en enorm påverkan på vår 
arbetsmiljö och patientens trygghet i dessa och många andra fall). Palliativa ombud 
utbildas (under ledning av sjuksköterskor) i omgångar men de hinner bytas ut och det 
blir ingen kontinuitet. Kommunens invånare ska ha rätt till en trygg och under bästa 
förutsättningar fridfull död. Det pratas mycket i media om förlossningsvården, även vid 
dödsögonblicket borde alla ha rätt till att ha någon hos sig, när anhöriga inte kan, finns 
eller orkar. Det borde också finnas större möjlighet till avlastning för anhöriga. I 
nuläget beviljas längre besök och tillsynsbesök där emellan. Men vak kan sällan 
garanteras. Alternativet är korttidsvistelse, men många vill vara hemma och det borde 
vara en rättighet att få dö hemma. På korttidsenhet kan inte heller vak garanteras, och 
platserna få. 
 
Det pågår också förändringsarbete i en omställning till personcentrerad vård, det är 
positivt och något vi välkomnar. Men det kommer att kräva resurser för att genomföra 
detta om det inte ska tumma på vår arbetsmiljö.  
 
Vårdförbundet har nu valt att säga upp det centrala avtalet HÖK-19. Efter utvärdering 
har Vårdförbundet sett att avtalet rörande prioritering av erfarna och särskilt 
yrkesskickliga inte har givit resultat i den utsträckning som vi önskat. Vårdförbundet 
ser ett fortsatt behov av att hålla i prioriteringen av erfarna och särskilt yrkesskickliga 
för att skapa möjlighet till lönekarriär i yrket över tid och att öka lönespridningen.  
Stenungsunds kommun behöver därför ta med i sin budgetberedning att kommande 
avtal kommer att kräva en större satsning än tidigare år. Vi är glada att vara en 
prioriterad kategori i lönerna 2022, men tyvärr krävs det ytterligare åtgärder 
kommande löneår.  
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Vårdförbundet uppskattade att var fjärde medlem skulle omfattas av satsningen för 
särskilt yrkesskickliga i det nu uppsagda avtalet. Det skulle kunna generera 10 000 kr 
på tre år. Tyvärr var det inga sjuksköterskor i Stenungsunds kommun som kom upp i 
dessa nivåer, inte heller antalet som var uppskattat, något vi är övertygade om att det 
finns! 
 
Som det ser ut nu lönar det sig inte att vara anställd längre tid i kommunen. För att 
följa med löneutvecklingen är det bästa att byta arbetsgivare. Vi har ett stort problem 
med att erfarna sjuksköterskor ligger i nivå med nyanställda med kortare 
arbetslivserfarenhet. Där finns det en stor risk att förlora värdefull kompetens, något vi 
inte har råd med! 
 
Vill ni veta mer så träffar vi er gärna för att berätta mer om vårt arbete! 
 

VÅRDFÖRBUNDET  
Linda Rudén (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Ann-Katrin Andersson (Kommunal hälso- och sjukvård) 
Lotta Tham-Fahlberg (Kommunal hälso- och sjukvård) 

Marie Mattsson (Barn- och elevhälsan) 
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Fysioterapeuternas yrkande inför löneöversynen 2023 
Fysioterapeuter är nödvändiga för en fungerande vårdkedja och säkerställer patienters 
behov av rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Vi är utbildade för att arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom t.ex. fysisk aktivitet och det är även 
naturligt för oss att prata omkring övriga levnadsvanor. 
Vi har under året arbetat i skarpt läge pga Covid-19 med patienter i ordinärt boende, 
särskilt boende, funktionshinder, socialpsykiatri samt på korttidsenheten. Vi kunde 
snabbt ställa om vår verksamhet och anpassa oss efter de rådande restriktionerna och 
ändrade behovet som uppkom i samhället och verksamheterna. Utöver vårt arbete kring 
patienter med Covid-19 har vi kunnat hålla hög nivå i våra insatser till övriga 
patientgrupper. Vi arbetar aktivt och möjliggör för våra patienter att kunna bo kvar i 
sina hem så länge som möjlig samt komma hem från sjukhuset så fort de blir 
utskrivningsklara och minska dagar på sjukhus. 
I enighet med kommunens mål om minskat sjukfrånvaro utbildar vi personal i ergonomi 
och förflyttningsteknik för att minska arbetsrelaterade skador hos vårdpersonalen, öka 
säkerhet vid förflyttningar med eller utan hjälpmedel samt ge vårdtagarna möjlighet till 
att bibehålla sina funktioner så länge som möjligt. 
Fallprevention och arbete för att öka vårdtagarnas självständighet kan spara pengar för 
kommunen i form av minskat vårdbehov och minskad hemtjänst och det är i linje med 
kommunens mål om att minska antalet fallskador (personer som vårdats på sjukhus) 
bland personer 80+ samt om att den upplevda tryggheten hos de äldre ska öka. 
 
Vi ser oss som en viktig och självklar del av hemsjukvården i Stenungssunds 
kommun. Fysioterapeuterna anser att det är en negativ signal som kommunen 
förmedlar till medarbetare och chefer att fysioterapeuterna återigen inte är en 
prioriterad grupp när resten av hemsjukvård är det. 
 
Med tanke på rådande läge yrkar Fysioterapeuterna på att sjukgymnaster och 
fysioterapeuter ska vara en prioriterad grupp i årets löneöversyn och att individers 
utökade ansvarstagande under Covid-19 uppmärksammas särskilt.  
  
Professionen är autonom, vilket innebär självständigt ansvar för diagnos, behandling 
och utvärdering samt för professionens utveckling. Fysioterapeuterna yrkar att 
lönekartläggningsverktyget BAS vilket används som grund för analys av behov att 
prioritera olika grupper eller individer ses över med tanke på det ovannämnda ansvaret.  
 



 

Sida 2/2 

 

 
Fysioterapeuter yrkar att arbetsgivaren tillsammans med fackförbunden tar fram tydliga 
lönekriterier. Vi menar att en central del i dialogen, mellan chef och anställd, om lön är 
lönekriterierna. Det är därför av stor vikt att lönekriterierna är ”nedbrutna” till 
verksamhetsnivå och så nära som möjligt behandlar den vardag och det arbete som den 
anställde har. 
 
Fysioterapeuterna yrkar att det ska finnas en särskild pott budgeterad för att korrigera 
löneglidningar och snedsitsar (personal med låg lön och lång erfarenhet). Snedsitsar 
skall behandlas utanför avtalet. Handlingsplaner för snedsitsar ska presenteras för 
Fysioterapeuterna. 
 
Fysioterapeuter är en viktig profession inom dagens och framtidens hälso-och sjukvård 
men det är ett bristyrke. Fysioterapeuterna yrkar prioritering av erfaren och kompetent 
personal som väljer att stanna i Stenungssunds kommun i enlighet med bilaga 5 HÖK 
20. Det ska vara möjligt att göra lönekarriär inom Stenungssunds kommun. Mångårig 
erfarenhet och anställning inom Stenungssunds kommun ska löna sig. 
 
För att Stenungssunds kommun ska kunna leva upp till satta mål om att rekrytera 
och behålla kompetent och erfaren personal anser Fysioterapeuterna att 
kompensation till löner ska avsättas inom budget.  
 
 
 
 
Liliya Melnykova Shafiee 
Fysioterapeuterna, Stenungsund 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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§ 182 Dnr: KS 2022/268 
 
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun 2022 april 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, 
Stenungsunds kommun. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 72,4 mnkr, vilket kan jämföras med 53,2 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 90,8 mnkr, vilket är 69,7 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i 
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 46,0 mnkr mer än kommunens budgeterade 
1 769,7 mnkr. 
 
Kommunen har en kostnadsökning med 6,1 % vilket sammanfattningsvis kan förklaras med 
höga personalkostnader under den fjärde coronavågen, ökat antal anställda, hög 
kostnadsökning gällande bränsle, livsmedel och el samt att kostnaderna inom en rad 
verksamheter var väsentligt lägre under 2021 än under ett normalt år till följd av pandemin. 
 
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 3,3 mnkr. Sektor utbildning 
prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 
2,7 mnkr. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr.  Sektor 
stödfunktioner redovisar ett överskott om 1,3 mnkr. Avgiftskollektivet gör en samlad prognos 
på 1,0 mnkr. 

Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas generera en nettovinst om 9,6 
mnkr. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 103,7 mnkr för perioden. Prognosen är 409,3 
mnkr, vilket är 152,7 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 
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Stenungsundshem prognostierar ett resultat för året om 27,0 mnkr. Stenungsunds Energi och 
Miljö prognostierar ett resultat för året på -1,2 mnkr. Underskottet beror på kraftigt ökade 
kostnader för biogas.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, Stenungsunds kommun 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
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Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, 
Stenungsunds kommun. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utfallet för perioden uppgår till 72,4 mnkr, vilket kan jämföras med 53,2 mnkr vid samma 
period föregående år.  

Prognosen för helåret är 90,8 mnkr, vilket är 69,7 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i 
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 46,0 mnkr mer än kommunens budgeterade 
1 769,7 mnkr. 
 
Kommunen har en kostnadsökning med 6,1 % vilket sammanfattningsvis kan förklaras med 
höga personalkostnader under den fjärde coronavågen, ökat antal anställda, hög 
kostnadsökning gällande bränsle, livsmedel och el samt att kostnaderna inom en rad 
verksamheter var väsentligt lägre under 2021 än under ett normalt år till följd av pandemin. 
 
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 3,3 mnkr. Sektor utbildning 
prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott om 
2,7 mnkr. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr.  Sektor 
stödfunktioner redovisar ett överskott om 1,3 mnkr. Avgiftskollektivet gör en samlad prognos 
på 1,0 mnkr. 

Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas generera en nettovinst om 9,6 
mnkr. 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 103,7 mnkr för perioden. Prognosen är 409,3 
mnkr, vilket är 152,7 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 

Stenungsundshem prognostierar ett resultat för året om 27,0 mnkr. Stenungsunds Energi och 
Miljö prognostierar ett resultat för året på -1,2 mnkr. Underskottet beror på kraftigt ökade 
kostnader för biogas.   
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 

mailto:therese.allansson@stenungsund.se
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Uppföljning april 2022 
Budget 21,1 mnkr, prognos 90,8 mnkr 

 

Periodens resultat och helårsprognos 
 
Utfallet för perioden uppgår till 72,4 mnkr, vilket kan jämföras med 53,2 mnkr vid samma 
period föregående år.  
Prognosen för helåret är 90,8 mnkr, vilket är 69,7 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr. Den 
enskilt största posten som förklarar avvikelsen är skatter och generella statsbidrag som i 
SKR:s senaste prognos visade på intäkter på 46,0 mnkr mer än kommunens budgeterade 
1 769,7 mnkr. Skatteintäkterna är högre på grund av att arbetade timmar bedöms utvecklas 
starkare än i tidigare prognoser. Inom finansverksamheten finns även en positiv avvikelse om 
5,4 mnkr som avser ersättning för sjuklönekostnader.  
Kommunen har en kostnadsökning med 6,1 % vilket sammanfattningsvis kan förklaras med 
höga personalkostnader under den fjärde coronavågen, ökat antal anställda, hög kostnadsök-
ning gällande bränsle, livsmedel och el samt att kostnaderna inom en rad verksamheter var 
väsentligt lägre under 2021 än under ett normalt år till följd av pandemin. En osäkerhet råder 
vad Rysslands invasion av Ukraina kommer få för verksamhetsmässiga och ekonomiska kon-
sekvenser. Kommunen följer noga utvecklingen av flyktingmottagandet och de ekonomiska 
konsekvenser som kan följa av det.    
Prognosen är 17,5 mnkr bättre än den prognos som presenterades för mars och förbättringen 
härrör främst till högre skatteintäkterna, ersättning för sjuklönekostnader samt lägre pensions-
kostnader.  
Sektorernas samlade prognos visar ett överskott om 3,3 mnkr. Sektorerna har haft fortsatt 
höga statsbidrag, men som till stor del motsvaras av lika höga kostnader.  Sektor utbildning 
prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr och kan härledas till såväl förskolan, grundskolan 
och gymnasiet och beror till stor del på vakanta tjänster. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
underskott om 2,7 mnkr. Den fjärde vågen av covid-19 slog hårt mot verksamheten med hög 
sjukfrånvaro och höga kostnader för övertid, fyllnadstid och timlön som följd. Ett ökat behov 
av LSS-boenden bidrar också till det prognostiserade underskottet. Sektor samhällsbyggnad 
prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket beror främst på kostnader för färdtjänst. 
Sektor stödfunktioner redovisar ett överskott om 1,3 mnkr och beror bland annat på lägre 
kostnader för drift och underhåll av kommunens fastigheter samt köpta tjänster av Soltak. 
Även stödfunktioner hade högre lönekostnader under årets första månader till följd av sjuk-
frånvaron pga pandemin.  
Avgiftskollektivet gör en samlad prognos på 1,0 mnkr. Vatten och avlopp bedöms göra ett 
överskott på 1,5 mnkr och avfall ett underskott om 0,5 mnkr 
Intäkter för försäljning av exploateringsfastigheter förväntas generera en nettovinst om 9,6 
mnkr. Försäljning har skett av fastigheten Brålanda 2:44 och fastigheten 1:226 Stora Höga 
kommer att säljas i juni.  
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 103,7 mnkr för perioden. Prognosen är 409,3 
mnkr, vilket är 152,7 mnkr lägre än årets investeringsbudget. Avvikelsen beror främst på pro-
jekt som blivit förskjutna i tid. Även avseende investeringarna råder en osäkerhet om kost-
nadsutvecklingen kopplat till världsläget.  
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Stenungsundshem redovisar för perioden ett resultat om 14,9 mnkr och prognostierar ett 
resultat för året om 27,0 mnkr. Stenungsunds Energi och Miljö AB redovisar för perioden ett 
resultat om -0,2 mnkr och prognostierar ett resultat för året på -1,2 mnkr. Underskottet beror 
på kraftigt ökade kostnader för biogas.   
Under perioden januari till februari 2021 var antalet månadsavlönade 2 546, en ökning med 
140 personer jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron under jan-
februari 2022 var 11,0 %, att jämföra med motsvarande period år 2021 då den var 8,6 %. Den 
höga sjukfrånvaron beror till stor del på sjukskrivningar kopplade till covid-19. 
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Resultaträkning 
 

 
 

 
Kommunen redovisar ett utfall per april om 72,4 mnkr, vilket kan jämföras med 53,2 mnkr 
vid samma period föregående år.  
 
Intäkterna uppgår till 160,5 mnkr att jämföra med 141,3 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket innebär en ökning med 19,2 mnkr och motsvarar 13,6 %. Föregående år minskade 
intäkterna till följd av covid-19. Detta har nu inom de flesta verksamheter återhämtat sig till 
nivåerna innan pandemin.  
 
Intäkterna för taxor och avgifter uppgår till 49,4 mnkr, vilket är 4,2 mnkr högre än samma 
period föregående år. Ökningen motsvarar 9,3 %. En stor ökning återfinns inom bygglovs- 
och planavgifterna. De fasta vattenavgifterna har också ökat till följd av taxeökning. Vidare 
har taxorna inom äldreomsorgen ökat, såväl inom ordinärt som särskilt boende. Ökningen 
beror på att två nya avdelningar öppnat inom särskilt boende och en ökning av antal hem-
tjänsttagare.   
 
Intäkterna för hyror och arrenden har ökat med 1,8 mnkr och uppgår till 15,6 mnkr. Ökningen 
beror på en återhämtning av tillfälliga lokalupplåtelser inom kultur och fritid som hade en 
stark nedgång under de två första pandemiåren.  
 
Driftbidragen från staten uppgår till 39,6 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr jämfört med 
föregående år. Bidragen från Socialstyrelsen har ökat med 4,3 mnkr och uppgår till 6,4 mnkr. 
Dessa bidrag är främst riktade för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen samt till äldre-
omsorgslyftet. Bidragen från Försäkringskassan har ökat från 2,4 mnkr till 6,3 mnkr och mer-

Bokslut Utfall ack Utfall ack Prognos Budget
 (mnkr) 2021 2021-04 2022-04 2022 2022
Verksamhetens intäkter 459,7 141,3 160,5 483,0
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -622,0 -659,9 -2 098,9
Jämförelsestörande poster -34,1 - - -
Avskrivningar -88,1 -30,0 -29,6 -94,0 -97,5
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -510,7 -529,0 -1 709,9 -1 731,9

Skatteintäkter 1 522,7 505,0 530,4 1 591,3 1 581,9
Generella statsbidrag och utjämning 209,4 63,4 74,1 224,4 187,8
Verksamhetens resultat 95,7 57,7 75,5 105,8 37,8

Finansiella intäkter 3,5 0,5 1,7 3,8 2,1
Finansiella kostnader -13,6 -5,0 -4,8 -18,8 -18,8
Resultat efter finansiella poster 85,6 53,2 72,4 90,8 21,1

Extraordinära poster - - - - -

Årets resultat 85,6 53,2 72,4 90,8 21,1
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parten avser ersättning för sjuklönekostnader. Skolverket är den största bidragsgivaren och 
bidragen från dem består bland annat av bidrag för likvärdig skola, lärarlönelyftet och bidrag 
för maxtaxan. Sammantaget uppgår bidragen till 13,4 mnkr att jämföra med 15,5 mnkr före-
gående år. Bidragen från Migrationsverket har minskat succesivt de senaste åren och uppgår 
per april till 3,2 mnkr. Denna utveckling kan komma att svänga beroende på hur flyktingsitua-
tionen kommer att utvecklas. 
 
Försäljning av verksamhet uppgår till 37,2 mnkr vilket är en ökning med 2,7 mnkr och kan 
härledas till sålda platser på gymnasiet och sålda administrativa tjänster bland annat till 
SBRF.  
 
Intäkterna för försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 3,2 mnkr, föregående år hade 
inga exploateringsfastigheter sålts per april månad.  
 
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 659,9 mnkr, vilket är en ökning med 37,9 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 6,1 %.  
Personalkostnaderna som utgör kommunens största kostnadspost uppgår till 428,9 mnkr, vil-
ket är 26,9 mnkr motsvarande 6,7 % högre än föregående år. Månadslön har ökat med 15,0 
mnkr och uppgår till 269,3 mnkr. Ökningen motsvarar 5,9 % och är därmed högre än utfallet 
av förra årets lönerevision. Antalet månadsanställda har ökat med 140 personer, flest inom 
sektor socialtjänst. Kostnadsökningen motsvarar dock inte ökningen i antalet anställda bero-
ende bland annat på hög sjukfrånvaro och att medianlönen minskat inom sektor socialtjänst. 
Att medianlönen blivit lägre beror på att kommunen anställt fler vårdbiträden istället för ut-
bildade undersköterskor 2022.  Kostnaderna för sjuklön uppgår till 11,4 mnkr att jämföra med 
8,6 mnkr föregående år. Detta är en ökning med 32,6 %. Sjuklönekostnaderna hade sin topp i 
februari månad och uppgick till 4,1 mnkr.  
 
Lokalkostnaderna uppgår till 15,6 mnkr att jämföra med 16,0 mnkr föregående år. Kostnads-
minskningen är en följd av kommunens arbete med att effektivisera verksamheternas lokalan-
vändning. Kostnaderna för el uppgår till 8,3 mnkr att jämföra med 7,8 mnkr föregående år. 
Kostnadsökningen är 6,3 %. Ökningen beror främst på ökade fasta avgifter för nätet. Elför-
brukningen har ökat marginellt jämfört med föregående år, ca 0,9 %. Den delen är också re-
glerad i ramavtalen och följer därför inte kostnadsutvecklingen på marknaden.  
 
Kostnader för transportmedel uppgår till 2,9 mnkr. Under samma period föregående år upp-
gick kostnaderna till 2,7 mnkr. I dessa ingår drivmedel om 1,0 mnkr som ökat med 0,4 mnkr. 
Höga kostnader för drivmedel i kombination med fler resor är orsaken till ökningen. Kost-
nadsökningen dämpas av lägre kostnader för leasing av bilar.  
 
Köp av huvudverksamhet uppgår till 82,4, vilket är 8,8 mnkr motsvarande 12,0 % högre än 
föregående år. Störst ökning finns för köpta platser inom LSS. Likaså har köpta platser inom 
gymnasiet och inom förskolan ökat.  Kostnaderna för köpta konsulttjänster uppgår till 18,4 
mnkr, vilket är en ökning med 1,2 mnkr eller 6,3 %. 
 
Kommunens kostnader för livsmedel uppgår för perioden till 6,4 mnkr. Under motsvarande 
period föregående år uppgick kostnaderna till 5,4 mnkr. Detta innebär en kostnadsökning med 
17,2 %. Stor del av kostnadsökningen är hänförbar till inflationen. Vidare hade gymnasiet 
distansundervisning under 2021, vilket inte varit fallet under 2022. Detta förklarar också 
kostnadsökningen. 
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Kostnaderna för transporter och resor uppgår till 10,3 mnkr, vilket är en ökning med 1,0 
mnkr, motsvarande 10,8 %, jämfört med samma period föregående år.  
 
Kostnader för kompetensutveckling i form av kurser har ökat med 0,4 mnkr och uppgår till 
1,4 mnkr. Under 2021 var det många kurser som inte kunde genomföras på grund av pande-
min. Går vi tillbaka till april 2019 var utfallet för kurser 1,6 mnkr. 
  
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 29,6 mnkr, vilket är en minskning med 0,4 
mnkr jämfört med föregående år. Flera anläggningar med stora månadsvisa avskrivningar 
blev färdigavskrivna under hösten 2021.   
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under 
rubriken Kommentarer till aprilresultat samt prognos. 
  



 8 

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 april månad uppgår till 67,7 mnkr 
och prognosen för helåret är 76,5 mnkr. 
 
 
 
  

Avstämning av balanskrav, mnkr      

  2020 2021 
Ack. apr-

2022 
Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen  138,2 85,6 72,4 90,8 21,1 
 - Samtliga realisationsvinster -4,8 -      
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -      
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -      
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -      
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper - -      
 - Ansvarsförbindelsens förändring -6,8 -6,1 -4,7 -14,3 -16,1 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 126,6 79,5 67,7 76,5 5,0 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - - 
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - - 
Balanskravsresultat 126,6 79,5 67,7 76,5 5,0 
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Finansuppföljning 
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 30 april till 630 mnkr. En nyupplåning på 100 
mnkr har skett i februari och ett lån omsattes i mars och där amorterades 10 mnkr. Således har 
en ökning skett med 90 mnkr sedan årsskiftet. Ett lån på 100 mnkr förfaller i början på juni 
och det kommer att omsättas, då investeringstakten är relativt hög. En swap förfaller i slutet 
på juni. Prognosen för investeringarna uppgår till 409,3 mnkr för 2022 och upplåning kommer 
sannolikt att ske under hösten.  
Snitträntan har ökat med 5 punkter jämfört med årsskiftet.  
Saldot på checkkontot uppgick per 30 april till 68,5 mnkr.  
 
Löptid och ränta 

förfall 
Rta i % 

Bokslut 2021 

Rta i % 

April -22 

Låne- 

Belopp i Mnkr 

Andel 

i % 

<1 år 0,95 % 0,90 % 270 43 

1<2 år 0,47 % 0,04 % 160 25 

2<3 år 0,01 % 1,22 % 80 13 

3<4 år - 0,53 % 120 19 

4<5 år 0,53 % - - - 

5<6 år - - - - 

S:A 0,60 % 0,65 % 630 100 

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån. 

 

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj  
31/12 2018 2019 2020 2021 April 2022 
procent 1,36 0,97 0,69 0,60 0,65 
 

 

Kommunkoncernens samlade skulder (mnkr) 
 2018 2019 2020 2021 April 2022 

Kommunen 448 553 588 483      573              

Stenungsundshem AB 459 449 421 398 395 

Fjärrvärmen 72 67 62 57 57 

Summa 979 1 069 1 071 938 1 068 
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Driftbudgetavräkning 

  

Bokslut Utfall tom Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

tkr 2021 april -22 2022 2022 i tkr mars i tkr

Politisk verksamhet -10 228 -3 318 -11 028 -11 028 0 0
Kommunövergripande -41 765 -14 284 -78 830 -77 430 1 400 1 100

Sektor utbildning 6 000 5 300
Sektorsövergripande -22 667 -7 951 -29 792 -29 792 0 0
Förskola -147 932 -51 382 -155 770 -153 870 1 900 1 900
Grundskola -308 090 -99 777 -310 052 -309 252 800 1 300
Gymnasieverksamhet -114 208 -37 378 -123 040 -121 640 1 400 800
Särskolan -24 911 -7 842 -25 480 -24 980 500 500
Staben -54 969 -19 315 -61 937 -60 537 1 400 1 400
Kompetens och utveckling -33 682 -9 823 -34 684 -34 684 0 -600
Kultur / Fritid -78 347 -25 102 -75 168 -75 168 0 0

Sektor socialtjänst -2 700 -3 600
Sektorsövergripande -9 295 -2 917 -12 633 -9 633 3 000 3 000
IFO -108 935 -35 158 -117 379 -113 479 3 900 3 000
Funktionshinder -147 180 -50 176 -151 291 -160 791 -9 500 -8 900
Vård och omsorg -266 414 -87 663 -277 651 -277 751 -100 -700
Sektor samhällsbyggnad -1 300 -1 700
Samhällsbyggnad -61 055 -21 638 -72 574 -73 874 -1 300 -1 700
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0

Sektor stödfunktioner 1 300 1 000
Stabsfunktioner -83 213 -29 305 -95 649 -94 149 1 500 1 400
Fastighet (intäktsfinansierad) -10 121 -3 847 -5 033 -4 533 500 500
Servicefunktionen -94 614 -31 901 -96 760 -97 460 -700 -900

Kalkylerad kapitalkostnad 104 701 34 231 112 546 108 068 -4 478 -4 478
Avskrivningar -88 054 -29 586 -97 912 -94 000 3 912 3 912

Nettokostnad -1 600 979 -534 132 -1 720 117 -1 715 983 4 134 1 534

Skatter och finansiella poster
Finansverksamheten 1 717 897 603 474 1 741 169 1 797 221 56 052 41 167
Exploatering 2 777 3 084 9 550 9 550 9 550

Resultat före jämförelsestörande 
poster 119 695 72 426 21 052 90 788 69 736 52 251

Jämförelsestörande poster -34 080 - - - - -

Årets resultat 85 615 72 426 21 052 90 788 69 736 52 251
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Kommentarer till aprilresultatet 
och prognos 2022 

 

 
Politisk verksamhet 
 
Politisk verksamhet redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 358 tkr. Anledningen 
är ännu ej uppkomna kostnader för kom-
munrevisionen och valorganisationen samt 
i övrigt något lägre kostnader för arvoden 
än budgeterat för merparten av de politiska 
instanserna.  Prognosen för helåret är ett 
nollresultat.  
 
Kommunövergripande 
 
Utfallet för perioden uppgår till 14 284 tkr. 
Den sammantagna prognosen för kom-
munövergripande är ett överskott om 1 400 
tkr.  
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, kommunövergripande 
personalrelaterade kostnader och ökade 
driftskostnader maa investeringar samt 
räddningstjänst. Flertalet av kostnaderna 
uppkommer senare under året och hur stor 
del som förväntas tas i anspråk är svårbe-
dömt. Bedömningen i april är dock att 
kostnader kopplat till investeringar, vo-
lymökningar samt personalrelaterade kost-
nader förväntas ge ett överskott om 1 700 
tkr vid årets slut.   
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men förbundet prognostiserar ett 
underskott för året om 950 tkr där 
Stenungsunds del är 317 tkr. Underskottet 
är främst kopplat till förhöjd beredskap.  
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 11 731 tkr per april. Till grund för 
överskottet ligger vakanta tjänster samt 
svårigheter med att rekrytera vikarier i 
början av året. Sektorns prognos för 2022 

är ett överskott gentemot budget om 6 000 
tkr. Situationen i Ukraina samt den gene-
rella prisstegringen skapar en osäkerhet i 
prognoserna för flera av verksamheterna. 
 
Sektorsövergripande 
 
På det sektorövergripande ansvaret redovi-
sas ett överskott om 1 980 tkr. En stor del 
av överskottet avser budgeten för post-
covid. Posten avser insatser som kommer 
att genomföras i sektorns olika verksamhe-
ter för att dämpa effekterna av pandemin 
och förväntas användas i sin helhet. Perso-
nalkostnaderna ligger under budgeterad 
nivå beroende på vakanta tjänster som 
kommer att tillsättas under första halvåret. 
Kostnaderna för skolskjuts överstiger bud-
get och det är framför allt beställningstra-
fiken till grundsärskolan som sticker ut. 
Det finns risk för ytterligare avvikelser i 
kostnaden för skolskjutsar beroende på de 
höga bränslepriserna. Prognosen pekar på 
en ekonomi i balans vid årets slut då de 
lägre personalkostnaderna tar ut de högre 
skolskjutskostnaderna. 
 
Förskola 
 
Förskolan redovisar ett överskott om 541 
tkr per april. Höga sjuktal i början av året i 
kombination med svårigheter att rekrytera 
vikarier är den främsta anledningen till 
överskottet. Förskolan har ovanligt många 
barn inskrivna under våren och prognosen 
för hösten pekar också på fler barn i verk-
samheten än tidigare år. Satsningen på 
mindre barngrupper genomförs och de fles-
ta av dessa tjänster är tillsatta. Vissa tjäns-
ter har dock tillsatts tillfälligt av obehörig 
personal som succesivt kommer att ersättas 
med behörig. Prognosen för 2022 pekar på 
ett överskott om 1 900 tkr. 
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Grundskola 
 
Grundskolan redovisar ett överskott om 
3 576 tkr per april. Prognosen för 2022 är 
ett överskott om 800 tkr. Antalet elever har 
endast förändrats marginellt jämfört med 
föregående år och förväntas inte heller 
förändras markant under hösten. Däremot 
har antalet barn som är inskrivna på fri-
tidshem ökat under första tertialet 2022 
jämfört med samma period föregående år.  
 
Gymnasium 
 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 2 
214 tkr per april och prognosen för året är 
ett överskott om 1 400 tkr. Vakanta tjänster 
är den främsta anledningen till överskottet 
och de är en konsekvens av de relativt sto-
ra volymökningar gymnasiet haft under de 
senaste två åren. Kostnaden för köpta plat-
ser ligger också under budget för vårtermi-
nen. Kostnaden för inköp av material till 
de praktiska programmen ligger lågt men 
förväntas öka under året. 
 
Särskola 
 
Särskolan redovisar en positiv avvikelse 
från budget per april om 396 tkr och pro-
gnostiserar ett överskott om 500 tkr för 
2022. Beroende på de individuella förut-
sättningar som eleverna inom särskolan har 
kan enstaka eller ett fåtal elever få bety-
dande inverkan på det ekonomiska utfallet. 
 
Staben 
 
Staben redovisar ett överskott om 1 329 tkr 
per april. Överskottet beror på det mobila 
teamet där flera tjänster varit vakanta un-
der hela perioden. Rekrytering till de va-
kanta tjänsterna pågår. Övriga delar av 
staben har ekonomin i balans. Det finns en 
osäkerhet kring hur och i vilken utsträck-
ning situationen i Ukraina kommer att på-
verka enheten för flerspråkighet både verk-
samhetsmässigt och ekonomiskt. Progno-
sen för 2022 är ett överskott om 1 400 tkr. 
 

Kultur och fritid 
 
Kultur och fritid redovisar ett underskott 
om 44 tkr. Intäkterna på Stenungsund Are-
na ligger fortfarande inte på den nivå som 
förväntas när påverkan av pandemin upp-
hör. Verksamheten prognostiserar ingen 
avvikelse från budget för 2022 då övriga 
delar inom verksamheten förväntas väga 
upp de lägre intäkterna, bland annat tack 
vare en lyckad och uppskattad konstut-
ställning i början av året. 
 
Kompetens och utveckling 
 
Kompetens och utveckling redovisar ett 
överskott om 1 739 tkr per april och pro-
gnostiserar ingen avvikelse från budget. 
Inom verksamheten prognostiserar Ar-
betsmarknadsenheten och yrkeshögskolan 
överskott medan vuxenutbildningen och 
enheten för nyanlända prognostiserar un-
derskott. Inom vuxenutbildningen är det 
intäkterna avseende uppdragsutbildningar 
och två GR-utbildningar som blivit lägre 
än budgeterat. Inom enheten för nyanlända 
finns ett underskott kvar avseende diffe-
rensen mellan in- och uthyrning av bostä-
der. Överskottet på Arbetsmarknadsenhe-
ten beror på vakanta tjänster som tillsätts 
löpande och överskottet på yrkeshögskolan 
beror på en ny utbildning som startas till 
hösten. 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar per april en 
positiv budgetavvikelse på 5 876 tkr. På 
helår prognostiserar sektorn ett underskott 
om 2 700 tkr vilket är en förbättring med 
900 tkr mot marsuppföljningen. Under-
skottet förklaras i huvudsak av ökade per-
sonalkostnader till följd av hög frånvaro på 
grund av den fjärde covidvågen i början på 
året. Verksamheten har också ett ökat be-
hov av LSS platser som i dagsläget köps 
in.   
Sektorn har erhållit statsbidrag riktade mot 
vård och äldreomsorg med syftet att höja 
kompetensen hos medarbetarna genom att 
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utbilda personalen på arbetstid samt stats-
bidrag för att säkerhetsställa en god vård 
och omsorg för äldre. Ytterligare statsbi-
drag är riktade mot att höja kvalitén på 
demensvården och hemsjukvården. Totalt 
uppgår statsbidragen till ca 20 000 tkr. 
Bidragen kommer att generera motsvaran-
de kostnad i form av månadslön. 
 

Sektorsövergripande 
 
Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett överskott om 1 294 tkr och prognostise-
rar för året ett överskott om 3 000 tkr. 
Överskottet består av ofördelade medel 
som kan komma att behöva nyttjas under 
året då det råder stor osäkerhet hur verk-
samheten kommer att utvecklas. 
 
IFO 
 
IFO redovisar för perioden ett överskott 
om 3 970 tkr och prognosen är positiv och 
uppgår till 3 900 tkr och förklaras av oför-
delade medel och lägre kostnader för pla-
ceringar än budgeterat. Verksamheten har 
fortsatt höga kostnader för placeringar bå-
de inom egna och köpta familjehem, dessa 
kostnader kompenseras av låga kostnader 
för placeringar av barn och unga samt vux-
na.  
 
Funktionshinder 
 
Funktionshinder redovisar för perioden ett 
underskott om 1 521 tkr. Prognosen är ne-
gativ och uppgår till 9 500 tkr. Underskot-
tet förklaras av flera nya köpta platser in-
om LSS där verksamheten saknar lägenhe-
ter och gruppbostäder. Det nya LSS-
boendet som är under uppbyggnad är för-
senat vilket bidrar till bristen av bostäder. 
 
Vård och omsorg 
 
För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 2 133 tkr. Prognosen på helår 
är ett underskott på 100 tkr. Prognosen 
förutsätter att det finns tillgång till anställ-

ningsbar personal så att verksamheten kan 
arbeta med att verkställa handlingsplaner 
för att utnyttja personalresurserna optimalt 
och därmed minska outnyttjad tid.   
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett överskott om 500 tkr då verk-
samheten kompenseras av statsbidrag som 
bland annat kommer finansiera del av 
kommande sommarkostnader för inhyrda 
sjuksköterskor.  
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott på 1 300 tkr. Verksamhetens kostna-
der är stabila och beror till stor del på ett 
grundligt arbete med schemaläggning. Det 
som drar ner prognosen är korttidsverk-
samheten där det råder platsbrist i egen 
regi vilket gör att verksamheten tvingas 
köpa platser. 
Prognosen för SÄBO är ett underskott på 1 
900 tkr. Perioden präglades av fjärde vågen 
av Covid-19 som slog till med full kraft 
under januari och februari, verksamheten 
hade en frånvaro på över 20 %.  Detta ge-
nererade kraftigt ökade kostnader för över-
tid och vikarier som är svår att hämta hem. 
Verksamheten har också extra förstärkning 
på vissa avdelningar på grund av ökad 
vårdtyngd. 
Samtliga personaltäta verksamheter hade 
kraftigt ökade kostnader under de fyra förs-
ta månaderna då ordinarie personal var sjuk 
eller i karantän. Detta ledde till ökade kost-
nader för sjukersättning, övertid och mer-
tidskostnader på grund av pandemin. En del 
av kostnaderna täcks av ersättning för sjuk-
lönekostnader.  
 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 2 553 tkr för perioden. Helårs-
prognosen för hela sektorn är ett under-
skott på 1 300 tkr.  
Exploatering redovisar ett överskott på 
verksamhetsnivå om 216 tkr. Prognosen 
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för helåret visar ett överskott om 200 tkr. 
Det nuvarande överskottet och överskotts-
prognosen beror på att delar av en arrende-
intäkt på 517 tkr tillhörande tidigare år 
fakturerats i år.  
Bygg Miljö redovisar ett underskott om 
232 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
är en ekonomi i balans. Osäkerheten är 
fortsatt stor gällande prognosen för intäk-
terna, men bygglovsintäkterna väntas öka 
och täcka upp det nuvarande underskottet.  
Strategi Samordning redovisar ett över-
skott om 569 tkr för perioden. Överskottet 
beror på att de extra satsningar som verk-
samheten erhållit ännu inte fallit ut. Kost-
naderna kommer dock öka under året och 
prognosen är ett utfall i nivå med budget. 
Verksamhetens arbete fortgår enligt plan.  
Infrastruktur redovisar ett överskott om 2 
362 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
visar på en ekonomi i balans. Förvaltning-
en har planerade arbeten under året och 
kommer förbruka det uppbygga överskot-
tet.  
Färdtjänst redovisar ett underskott på 675 
tkr. Prognosen visar ett underskott på 
2 000 tkr. Underskottet beror på en kombi-
nation av ökade kostnader hos Västtrafik 
och ökade volymer. Vidare har kommunen 
avtal med ett antal personer för personliga 
färdtjänstresor med taxi. Dessa avtal är 
kostsamma och ska ersättas med färdtjänst-
resor med Västtrafik. Avtalen kommer 
dock fortsätta löpa resterande del av året.    
Bostadsanpassning redovisar ett underskott 
om 91 tkr. Prognosen är en ekonomi i ba-
lans. Prognosen är osäker på grund av att 
enskilda ärenden kan ha stor påverkan på 
utfallet. 
 
VA-enheten, avgiftsfinansierad 
 
Vatten och avlopp redovisar ett överskott 
för perioden på 2 967 tkr. Prognosen för 
året är ett överskott om 1 500 tkr. Inför året 
har en taxejustering gjorts med 12 % och 
intäkterna beräknas nu täcka både årets 

kostnader och del av tidigare års under-
skott.  
 
Avfall, avgiftsfinansierad 
 
Avfall inklusive slam redovisar för perio-
den ett överskott på 127 tkr. Verksamheten 
kommer under året påföras kostnader för 
borttagande av osorterat abonnemang, det 
innebär engångskostnader i form av inköp 
av kärl och ökade entreprenadkostnader i 
form av ökat antal tömningar. Under året 
kommer även verksamheten få kostnader 
för markinköp vid deponin Rinnela. För-
valtningen ser också en fortsatt ökning av 
kostnader för bränsle och utsläppsrätter. 
Renova har de senaste åren haft lägre kost-
nader för sin entreprenad 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 
prognostiserar ett underskott på 500 tkr.   
 
Försäljning av exploateringsfastigheter 
 
Under året har verksamheten sålt fastighe-
ten Brålanda 2:44 och fastigheten 1:226 
Stora Höga kommer att säljas i juni. Netto-
vinsten för dessa är 9 550 tkr. Inga ytterli-
gare försäljningar är i dagsläget på gång. 
 
Extra satsningar i budget 
 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för 
extra satsningar i budget som ska användas 
till belysning, gatu-underhåll, datorer, 
kompentensutveckling, vintercyklister, 
miljövård, medfinansiering av Orustbron 
och motverka effekter av corona. Dessa 
medel kommer att förbrukas. 
 
Sektor stödfunktioner   
  
Sektor stödfunktioner redovisar per 
april en positiv avvikelse om 759 tkr. Pro-
gnos för helår beräknas till ett överskott 
på 1 300 tkr.  
  
 
Stabsfunktionerna 



 15 

 
Utfallet per april är positivt och uppgår 
till 2 577 tkr. Den huvudsakliga anledning-
en till avvikelsen är att de satsningar som 
kommunfullmäktige beslutat om ännu inte 
verkställts. Prognosen för helår är ett över-
skott om 1 500 tkr, vilket bland annat beror 
på ökade intäkter för sålda tjänster inom 
ekonomifunktionen, lägre kostnader för 
SOLTAK samt att vissa av kommunfull-
mäktiges särskilda satsningar inte kommer 
att generera lika höga kostnader som bud-
geterat.  
  
Fastighet  
 
Fastighet redovisar per april ett underskott 
om 2 169 tkr. En negativ avvikelse i april 
är normalt för perioden och kan hänföras 
till att vintermånaderna generellt är mer 
kostsamma än resten av årets månader. 
Prognos för helår är ett överskott om 500 
tkr. Det prognostiserade överskottet beror i 
huvudsak på att kommunens kostnader för 
drift och underhåll av fastigheterna förvän-
tas bli lägre än budgeterat.  
 
Service  
 
Utfallet för service uppgår för perioden till 
en positiv avvikelse om 352 tkr. Funktio-
nen har fått kompensation för en del av 
lönekostnaderna hänförliga till covid-19. 
Prognos för helår beräknas till ett under-
skott om 700 tkr. 
Parkverksamheten prognostiserar ett un-
derskott om 400 tkr. Det beror främst på att 
verksamhetens budget är otillräcklig för att 
finansiera sommarbemanningen. Måltids-
verksamheten prognostiserar ett underskott 
om 300 tkr. Det beror dels på högre perso-
nalkostnader främst relaterade till om-
byggnationen av Nösnäs produktionskök, 
dels på höga kostnader för livsmedel. Det 
är fortsatt stora prisökningar på livsmedel 
under början av 2022 och bedömningen är 
att livsmedelspriserna, bland annat på 
grund av Ukraina-krisen, kommer fortsätta 
stiga under året. Lokalvård och vaktmästeri 
förväntas klara sin budget utan avvikelse.  

 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 815 693 tkr och är base-
rad på SKR:s aprilprognos. Prognosen in-
nebär en positiv budgetavvikelse om 45 
982 tkr, vilket är 1 966 tkr bättre än pro-
gnosen i mars. Skatteintäkterna har en po-
sitiv prognos på 9 378 tkr och avser såväl 
en positiv reglering för föregående som för 
innevarande år.  De generella statsbidragen 
har en positiv prognos på 36 604 tkr. Den 
största avvikelsen avser inkomstutjäm-
ningen och uppgår till  22 594 tkr.  Vidare 
har kommunen erhållit 2 056 tkr av de så 
kallade skolmiljarderna.  
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot för perioden uppgår till -3 186 
tkr och prognosen för helåret är -15 022 
tkr, vilket är 1 726 tkr bättre än budget.  
De finansiella intäkterna prognostiseras 
generera ett överskott om 1 700 och beror 
främst på överskottsutdelning från Kom-
muninvest en högre aktieutdelning från 
Stenungsundshem AB än budgeterat. 
De finansiella kostnaderna följer totalt sett 
budget. Räntor på lån beräknas bli 3 000 
lägre än budgeterat. Överskottet dämpas 
dock på grund av att de finansiella kostna-
derna för pensionsskulden förväntas bli 
högre än budgeterat.  
 
Pensioner och arbetsgivaravgifter 
 Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett överskott om 8 
345 tkr. 
Den huvudsakliga avvikelsen avser stats-
bidrag för ersättning för sjuklönekostnader. 
Bidragen prognostiseras till 10 650 tkr. 
Ersättningen har varit högre under pande-
miåren, men kommer från och med april 
återgå till den nivå som var innan pande-
min. Av de 10 650 tkr är 5 425 tkr utförde-
lade till verksamheter inom sektor social-
tjänst och sektor stödfunktioner som haft 
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stora sjuklönekostnader under innevarande 
period. Vidare väntas kostnaderna för de 
årliga utbetalningarna av pensioner genere-
ra ett överskott om 2 874 tkr. En ny pro-
gnos från KPA kommer att presenteras i 
augustiuppföljningen.   
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Aprilresultat samt prognos för bolagen

 

  Stenungsundshem  
Stenungsunds Ener-

gi 
Stiftelsen Stds Fjärrvär-

me 
  Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos 
mnkr 202204 helår 2022 202204 helår 2022 202204 helår 2022 
              
Intäkter 65,3 193,9 19,9 49,1 0,8 2,6 
Kostnader -37,8 -123,2 -18,0 -44,3 -0,7 -2,2 
Avskrivningar -11,8 -37,2 -1,9 -5,5 -0,1 -0,4 

Periodens rörelseresultat 15,7 33,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 
              
Finansiella intäkter 0 0 - - - - 
Finansiella kostnader -0,8 -6,5 -0,2 -0,5 - - 

Periodens resultat efter 
finansiella poster 14,9 27,0 -0,2 -1,2 0,0 0,0 

 
 
Stenungsundshem AB 
Resultat före skatt per april uppgår till 14,9 mnkr och prognosen för året är ett resultat om 27,0 mnkr. 
Budgeten för året är ett resultat om 30 mnkr. Intäkterna prognostiseras till 193,9 mnkr, vilket är i 
nivå med budget. Hyreshöjningen blev något lägre vid hyresförhandlingarna än vad som beräknats i 
budgeten. Detta kompenseras med att övriga intäkter, bland annat vidarefakturering av tjänster, vän-
tas bli högre än budgeterat. 
Kostnaderna prognostiseras uppgå till 123,2 mnkr vilket är 1,0 mnkr högre än budget och beror på 
kostnadsökningar för underhållskostnader i kombination med ett ökat underhållsbehov. Avskrivning-
ar och kapitalkostnader förväntas följa årets budgeterade värden. 
 
Stenungsunds Energi AB 
Resultatet per april uppgår till -0,2 mnkr och prognosen för året är ett resultat på -1,2 mnkr. Det pro-
gnostiserade resultatet är 4,0 mnkr lägre än budgeterat. Underskottet beror på kraftigt ökade kostna-
der för biogas i kombination med ökad förbrukning av biogas beroende på industriernas underhålls-
stopp.   
Verkningsgraden för restvärme är 91 %. 
 
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 
Intäkter och kostnader beräknas följa budget. 
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Investeringsuppföljning 
 

 
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 103,7 mnkr för perioden. Verksamheternas prognos visar 
på att 72,8% av total budget kommer att utnyttjas. Prognosen uppgår till 409,3 mnkr, vilket är 152,7 
mnkr lägre än årets investeringsbudget. Anledningen till att prognosen för investeringarna blir lägre 
än budgeterat är bland annat förskjutningar i tidsplaner på grund av tex överklaganden och längre 
ledtider. I flera av projekten råder en osäkerhet avseende leverans av material samt ökade priser uti-
från rådande världsläge vilket gör det svårare att prognostisera utfallet än vid normala omständighe-
ter. 
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Investeringar delas in i  

• Större investeringar 
• Lokaler 
• Sektorernas löpande årliga investeringar 
• Övriga investeringar inom samhällsbyggnad 
• Investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten 
 

Det pågår flera såväl större som mindre investeringsprojekt i flera olika faser. Vissa förbereds för 
upphandling, vissa är snart klara och andra är avslutade. Sektorernas löpande investeringar beräknas 
falla ut enligt budget för 2022 förutom för sektor utbildning som redovisar en avvikelse på 6,7 mnkr. 
Avvikelsen beror till stor del på att beslut om ianspråktagande av investeringsreserv krävs för att 
kunna sätta igång med tre projekt vilket ännu inte är taget.  
 
Investeringsreserven 
2022-03-03: Kommunfullmäktige beslutar att tillgänglighetsanpassning av kommunens badplatser 
tidigareläggs så mycket det går och att finansiering ska ske ur investeringsreserven. Med anledning 
av kommunfullmäktiges beslut har 600 tkr reserverats till tillgänglighetsanpassning av kommunens 
badplatser ur investeringsreserven. 
 
2022-03-21: Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 2 200 tkr ur investeringsreserven för 2022. 
Medlen är avsedda att användas till att köpa en ny lastbil som ska användas i lastbilsutbildningen 
inom vuxenutbildningen.  
 
Kommentar till större investeringsprojekt 
- Hallerna förskola är färdigprojekterad men på grund av en överklagan gällande bygglov är pro-

jektet försenat. Förhoppningen är att byggnationen kan starta under senhösten 2022.   
 

- Etapp 1 avseende tillbyggnad av Stora höga F-6 är färdigställd och verksamheten har tagit loka-
lerna i bruk. Återstående del av entreprenaden omfattar ombyggnation av befintlig lågstadieskola 
där ytterligare klassrum ska iordningsställas. Under april månad har även arbetet med ombyggna-
tionen av högstadiets kök och matsal inletts och entreprenaden beräknas stå klar inför höstlovet 
2022. Likaså är projekteringen för ny infart till högstadiedel avslutad. Hela ombyggnationen pla-
neras står färdig under november 2022. Total prognos för projektet uppgår till 99 240 tkr varav 
årets budget uppgår till 39 901 tkr. Prognosen är i nivå med budget.  
 

- Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan går under våren in i sitt slutskede och beräknas vara fär-
dig till skolstart HT 2022. Under resans gång har problem med fukt påträffats, främst i byggna-
dens grund. En åtgärdsplan har tagits fram och arbetats in i projektet. Total prognos beräknas till 
19 500 tkr vilket ger en positiv avvikelse om 2 530 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att an-
budet blev lägre än budgeterat. 

 
- Hallernas nya högstadieskola är i full produktion, för tillfället pågår arbete med att resa stommen. 

Skolan är på cirka 7 000 m2 och byggs i tre våningar. Projektet förväntas tas i drift höstterminen 
2023 och prognos för 2022 uppgår till 107 000 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 3 550 tkr. 
Total prognos för projektet uppgår till 188 000 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 5 806 tkr. 
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Avvikelsen beror på att anbudet var lägre än kalkylerat. 
 

- Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök är i full produktion sedan mitten av juni 2021. Till-
byggnaden är på plats sedan en tid och installationsarbeten pågår i både kök och matsal. Lokaler-
na tas i bruk under hösten 2022 och total prognos uppgår till 44 000 tkr, vilket ger en negativ av-
vikelse om 1 825 tkr. Avvikelsen beror på att stomme och fasad var i sämre skick än förväntat. 
 

- Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på Nösnäsgymnasiet har påbörjats och arbetet med att gjuta 
bottenplatta sker i början av maj. Hela projektet beräknas vara färdigt och tas i bruk under januari 
2023 och prognosen för hela projektet uppgår till 16 300 tkr.  

 
- I början av maj månad startar projekteringen av Stora höga återvinningscentral. Projektet är för-

senat på grund av fler utredningar än planerat i förslagsarbetet. Under senhösten slutförs projek-
tering och upphandling påbörjas. Förhoppningen är att ha en kontrakterad entreprenör till decem-
ber 2022. Byggstart januari 2023.  
 

- Byggnationen av LSS Söbacken är framflyttat i tidsplan. Upphandlingen är klar och entreprenö-
ren är i full gång med att projektera bygghandlingar. Byggstart kommer ske under sommaren 
2022. Slutbesiktning av det nya boendet är planerad till juli 2023. På grund av den framskjutna 
tidsplanen är prognosen för 2022 9 210 tkr lägre än budgeterat. Total prognos för projektet upp-
går till 25 620 tkr.  

 
- Arbetet med projektering av Resecentrum har påbörjats. Detaljplanen är antagen och behöver 

vinna laga kraft innan byggnation kan påbörjas. Den första etappen planeras starta under hös-
ten/vintern 2023. Nya resecentrum beräknas öppnas våren 2027. 

 
- Samhällsbyggnad kommer förutom arbetet med Resecentrum bland annat att arbeta med utbygg-

nad och underhåll av kommunens gator inklusive utbyte av armaturer samt gång- och cykelvägar. 
Sektorn prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 20 634 tkr där resecentrum är en stor bi-
dragande faktor till överskottet. Ett annat projekt som bidrar till den outnyttjade budgeten är att 
gång och cykelväg yttre ringleden till större delen kommer genomföras under 2023 med en bud-
get på 4 800 tkr och en prognos på 1 400 tkr. 

 
- Prognosen för de avgiftsfinansierade investeringarna är att 90,2 % av budgeteten kommer att 

användas. Bland avvikelserna finns projektet VA-sanering Nösnäs där utfallet väntas bli 750 tkr 
att jämföra med budgeterade 7 000 tkr.  Vidare är även projektet sambyggnad färskvattenledning 
med Kungälv en bidragande faktor med en budget på 14 873 tkr i år men en prognos på 2 210 tkr. 
Anledningen att en så stor andel av budgeten ändå utnyttjas är att projektet Svartehallen/Sågen 
kommer att ha utgifter för 32 500 tkr men där det i år bara finns budget för 13 400 tkr. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Personalstruktur 
Under perioden januari-februari 2022 uppgår antalet anställda till 2 546, vilket är en ökning 
med 140 personer jämfört med samma period föregående år. Antalet tillsvidareanställda har 
ökat mer än antalet tidsbegränsat anställda. Den största personalförändringen har skett inom 
sektor socialtjänst där antalet månadsavlönade har ökat med 62 personer. En bidragande orsak 
till ökningen inom sektor socialtjänst är bl.a. ett nyöppnat boende inom funktionshinder och 
ett ökat personalbehov utifrån frånvaro kopplat till covid-19.  
Samtidigt som antalet anställda inom kommunen har ökat har den externa personalomsätt-
ningen minskat något sedan föregående år. Att personalomsättningen minskat beror till stor 
del på ett större antal anställda inom kommunen under första perioden 2022. 
Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger 
runt 45 år. 
De förväntade pensionsavgångarna under 2022, d.v.s. personer som uppnår 65 års ålder, är 24 
personer. Antalet pensionsavgångar förväntas öka varje år fram t.o.m. år 2025 då pensionsav-
gångarna förväntas vara 57 st. Det är inom grundskolan och förskolan som pensionsavgång-
arna förväntas vara som störst. För att kommunen ska vara förberedd på att klara av genera-
tionsväxlingen och för att skapa ett hållbart arbetsliv för äldre, har ett pilotprojekt gällande 
80-90-100-modellen påbörjats under våren 2021. 80-90-100-modellen innebär att personen 
arbetar 80 % får lön för 90 % och tjänstepension på 100 %. 
 
Sysselsättningsgrad 
Andelen heltidsanställda har sedan föregående mätning ökat med 0,9 procentenheter och lig-
ger nu på 78,4 % under januari- februari 2022. Detta har i sin tur inneburit att den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden har ökat med 0,3 procentenheter till att nu vara på 94,3 %. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden inom kommunen har därmed ökat med 2,7 procentenhe-
ter sedan 2019. Detta stämmer väl överens med kommunens målsättning om att Stenungsunds 
kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka andelen heltidsanställningar. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen dessutom minska andelen anställningar 
som understiger 70 % sysselsättningsgrad. Jämfört med föregående mätning 2021 är detta 
något som kommunen åstadkommit, då andelen anställningar under 70 % sysselsättningsgrad 
har minskat med 0,4 procentenheter och ligger nu på 4,9 % under första perioden 2022. 
 
Könsfördelning 
Sedan 2021 har antalet män ökat inom samtliga sektorer. Detta är en förändring gentemot 
samma period föregående år, där antalet män hade minskat inom tre av kommunens fyra sek-
torer. Under första perioden 2022 har den totala andelen män inom kommunen ökat med 1,6 
procentenheter och uppgår nu till 19,5 %. Detta rör sig om en ökning på totalt 70 personer. 
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Sjukfrånvaro 
Ytterligare en indikation som mäter kommunens målsättning i att vara en attraktiv och hälso-
sam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Det hälsofrämjande 
arbetet är en mycket viktig del i detta. Kommunen arbetar aktivt med tidiga insatser vid sjuk-
frånvaro, gör tillfälliga arbetsanpassningar och arbetar med rehabilitering av sjukskriven per-
sonal för att minska antalet långtidssjukskrivningar.   
Trots ett aktivt arbete med att förebygga sjukfrånvaro har den totala sjukfrånvaron ökat med 
1,4 procentenheter sedan motsvarande tidsperiod 2021 och ligger vid nuvarande mätning på 
11 % för januari-februari 2022. Den avgörande orsaken till en ökad sjukfrånvaro är covid-19. 
Detta kan tydligt ses i och med att andelen korttidssjukfrånvaro (sjukdag 1-14) har ökat mar-
kant. Detta innebär att av den totala sjukfrånvaron på 11 % så består 64 % av korttidssjuk-
frånvaro. 
 
Sjukfrånvaron har under perioden januari-februari 2022 ökat i samtliga sektorer jämfört med 
samma period 2021. 

Rekrytering 

Under första perioden under 2022 publicerade kommunen 87 annonser (varav 63 tillsvidare-
tjänster), jämfört med motsvarande period 2021 då kommunen publicerade 46 annonser 
(varav 22 tillsvidaretjänster). Stenungsunds kommun har därmed annonserat betydligt fler 
fasta anställningar i form av tillsvidareanställningar under perioden januari-februari 2022 jäm-
fört med samma period 2021. 

 

  2021 2022 

Antal anställda     

Tillsvidareanställda 2 203 2 301 

Tidsbegränsade anställda 212 253 

ÅA Tillsvidareanställda 2 093 2 196 

ÅA Tidsbegränsade anställda 177 215 

Totalt antal anställda 2 406 2 546 

Personalomsättning i procent* 1,4% 1,3% 

Könsfördelning     

Andel kvinnor 82,1% 80,5% 

Andel män 17,9% 19,5% 

Medelålder kvinnor 45,8 45,7 

Medelålder män 46,4 44,9 

Medelålder totalt 45,9 45,5 

Sjukfrånvaro**     

Total sjukfrånvaro i procent 8,6% 11,0% 
Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller 
mer 37,9% 26,8% 

Sjukfrånvaron för kvinnor 9,3% 11,9% 

Sjukfrånvaron för män 5,7% 7,4% 
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller 
yngre 6,7% 9,9% 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 8,2% 10,5% 
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Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 9,4% 11,7% 

Chefer     

Antal kvinnor 92 99 

Antal män 24 22 

Totalt antal chefer 116 121 

 

  
2021 män 2021 kvinnor Totalt 2021 2022 män 2022 kvinnor Totalt 2022 

Antal anställda             

Sektor utbildning 252 979 1231 268 993 1261 

Sektor socialtjänst 86 762 848 121 789 910 

Sektor samhällsbyggnad 36 56 92 39 70 109 

Sektor stödfunktioner 56 177 233 72 202 274 

Sjukfrånvaro i procent**             

Sektor utbildning 5,8% 7,9% 7,4% 6,6% 11,7% 10,6% 

Sektor socialtjänst 7,8% 11,5% 11,1% 11,1% 13,4% 13,1% 

Sektor samhällsbyggnad 2,1% 4,8% 3,7% 4,8% 5,4% 5,2% 

Sektor stödfunktioner 4,3% 9,0% 7,9% 5,7% 9,9% 8,8% 

Totalt  5,7% 9,3% 8,6% 7,4% 11,9% 11,0% 

 

  2021 2022 

Andel med heltidsanställning 77,5% 78,4% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94,0% 94,3% 

Andel anställda under 70% 5,3% 4,9% 

Statistiken avser jan-feb och är framtagen den 27 april och gäller månadsavlönade (AB) alla anställningsformer. 

*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB). 

** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsfor-
mer.       
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§ 189 Dnr: KS 2022/330 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Jäv 
Linda-Maria Hermansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv & Kust är en självständig lokal organisering som samordnar, 
stödjer och utvecklar samverkan både på individnivå och strategisk nivå mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna: Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Genom Samordningsförbundet sker 
myndighetsgemensam samverkan i syfte att medborgare ska få stöd och rehabilitering till 
egen försörjning. 
 
Enligt i förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv & Kust (12 §) ska 
samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning samt förvaltningsberättelse och 
handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige 
ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Av revisionsberättelse från förbundets 
auktoriserade revisor respektive förtroendevalda revisorer framgår det att ansvarsfrihet 
tillstyrks samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21 
Protokollsutdrag Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust § 30 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust 
Fördjupad verksamhetsredovisning 
Revisionsberättelse auktoriserade revisorer 
Revisionsberättelse förtroendevalda revisorer 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/330
2022-04-21

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/Utredare 
 
 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundet Älv och Kusts 
styrelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Älv & Kust är en självständig lokal organisering som samordnar, 
stödjer och utvecklar samverkan både på individnivå och strategisk nivå mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna: Ale, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Genom Samordningsförbundet sker 
myndighetsgemensam samverkan i syfte att medborgare ska få stöd och rehabilitering till 
egen försörjning. 
 
Enligt i förbundsordningen för Samordningsförbundet Älv & Kust (12 §) ska 
samordningsförbundet årligen upprätta årsredovisning samt förvaltningsberättelse och 
handlingarna ska överlämnas till samordningsförbundets medlemmar. Kommunfullmäktige 
ska besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Av revisionsberättelse från förbundets 
auktoriserade revisor respektive förtroendevalda revisorer framgår det att ansvarsfrihet 
tillstyrks samordningsförbundets styrelse för verksamhetsåret 2021.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och medför inga konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21 
Protokollsutdrag Årsredovisning Samordningsförbundet Älv & Kust § 30 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust 
Fördjupad verksamhetsredovisning 
Revisionsberättelse auktoriserade revisorer 
Revisionsberättelse förtroendevalda revisorer 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/330
2022-04-21

 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
henrik.svedberg@alvokust.se 
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Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 
Den fördjupade verksamhetsredovisningen kompletterar förbundets årsredovisning. Den innehåller beskrivningar och 
utfall av de olika verksamheter som förbundet har varit involverade i eller utfört under verksamhetsåret. Dispositionen 
tar sin utgångspunkt i förbundets Verksamhetsplan för 2021. 

 

Samordningsförbundet Älv & Kust 
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med Lagen om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet 2003:1210. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016. 

Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller studera.  

Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets respektive medlemmar 
under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett stort behov av att samordna 
rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i 
förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust är en del i att möta detta behov. 

Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för verksamheten är, initiera, 
samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser bedrivs på flera olika sätt och på många olika 
arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa samarbeten, i stället arbetar förbundet med att stödja, fördjupa och 
utveckla befintligt samarbete.  

Förbundets verksamhet delas in i tre områden, samarbete, samverkan och samordning. Områdena tar sin 
utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven av SKL 2007. Områdena 
konkretiseras nedan. 

 

Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade 
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många 
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.  

För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av vilka alternativ 
som står till buds för den enskilde individen. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en gemensam bild 
av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd till en individ. Den samordnade 
bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till individen. 

I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan. Förbundet arbetar ständigt med 
utveckling av metoder i syfte att stärka den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering och livssituation.  

Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på 
att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete 
eller studier. 
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Ledning, styrning och koordinering - Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och 
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk 
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov 
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.  

 

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning 
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de 
gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna fördelas till de insatser som främjar ett 
samordnat stöd till individer. 

 

Agenda 2030 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de områden där förbundets verksamhet 
bidrar till en ökad hållbarhet. 

  

Ingen fattigdom 

Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att bryta långvarigt 
beroende av offentlig försörjning. Förbundet ökar individens möjlighet att få en grundläggande 

utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering 
som leder till ökad makt att forma sina liv. 

God hälsa och välbefinnande 

Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser planeras och 
genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska vara tillgängligt både 

geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för 
deltagaren. 

Jämställdhet 

Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män. Förbundet arbetar med ökad 

medvetenhet, kompetensutveckling och metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar 
mötet mellan handläggare och individ. 

Minskad ojämlikhet 

Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor möjlighet att nå utbildning och/eller arbete. 
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Verksamhetsuppföljning 
Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att mötas mellan 
samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor. Sedan mars 2020 har vi alla fått 
möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har ställt krav på verksamheten att minska fysiska 
möten för att begränsa risken för smittspridning.  

Pandemin har inverkat på verksamheten under hela 2021. Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska 
möten varierat i omfattning. För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete 
hemifrån för personal, digitala möten, utomhusmöten och vid vissa möten har större lokal bokats i syfte att 
upprätthålla avstånd mellan deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare 
kunnat identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och aktiviteter till 
digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. 

Förbundets personal har lagt mycket kraft på att förändra det egna arbetssättet till att bli digitalt samt att utveckla sätt 
att fortsätta sitt deltagararbete utifrån gällande restriktioner. De har även ägnat mycket tid åt att möjliggöra för våra 
deltagare att ta del av verksamhetens digitala aktiviteter. Många av våra deltagare har av flera skäl svårt att orientera 
sig i en digitaliserad värld och merparten av deltagarna har behövts stärkas i sin förmåga att hantera olika digitala 
kanaler. Vi ser att behovet av ökat digitalt stöd för målgruppen kommer att vara fortsatt stort även i framtiden, detta 
för att vår målgrupp ska få möjlighet till en jämlik arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Förutsättningarna för verksamheten har i stor utsträckning påverkats av pandemin.  

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade 
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många 
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.  

Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig. Insatserna ska för dessa 
individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de individer som bedöms ha en lång väg till 
arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga 
vuxna 18-29 år.  

I planering och utformning av insatser arbetar förbundet med tjänstedesign. Kortfattat innebär det att deltagare 
intervjuas om deras behov och önskemål innan insatser och aktiviteter utformas. Syftet är att säkerställa deltagarnas 
delaktighet i utvecklingsarbetet för att insatserna ska möta deltagarnas rätt till hälsa, utbildning och arbete. Arbete med 
deltagarnas rättigheter och med tjänstedesign ska vara en röd tråd i förbundets utvecklingsarbete.  

 

Samverkansteamet 

Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av förbundet. Teamet 
har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter utan att nå framgång i sin väg mot 
arbete eller studier. 

I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av kan det föras en dialog i våra så 
kallade BIP-team. BIP står för beredning, information och progression. Teamet består av kvalificerad personal från 
medlemmarna där teamet har en konsultativ funktion. Försäkringskassan deltar med en kontaktperson.  I BIP Teamen 
lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighets uppdrag och ansvar upp.  
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Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet Respondere som 
delprojekt Conviere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklas till att möta individer med 
aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller individer som bedöms kunna få 
aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. Inom ramen för projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst. 
Utöver personalförstärkning har teamet tagit del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas 
involvering i deras egen rehabilitering. 

 

Mål 

Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att rundgång mellan myndigheter ska 
upphöra, att individen ska befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen försörjning. Individens förmåga att 
bära och hantera sin egen livssituation ska öka. 

För samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym - beräknas till 120 unika deltagare per år. 
 Tid i insats - i snitt beräknas tid i insats till 12 månader 
 Fördelning män och kvinnor - fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40 fördelning. 

Dock med en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos kvinnor. 

Resultat till arbete/studier förväntas vara ca 25%, aktivt arbetssökande ca 20%, fortsatt rehabilitering ca 40%. 15% 
förväntas i begränsad omfattning ha tagit vidare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Indikatorerna på resultatet 
utgår från resultat tidigare år och den målgrupp som samverkanteamet möter. 

 

Samverkansteamet 2021 

Covid -19 har starkt begränsat förutsättningar för fysiska möten. Det rör möten mellan deltagare och personal, 
personalgruppen, möjlighet till gruppaktiviteter och möten mellan berörda samverkande parter tillsammans med 
deltagaren. Dynamiken i det fysiska mötet saknas och påverkar på olika sätt både arbetsmiljön för personalen och 
kvalitén i arbetet med deltagaren. Medarbetare uttrycker att de hos flera deltagare har uppmärksammat ett sämre 
mående. Positivt är att insatser genom digitala verktyg har kunnat ges utan geografiska begränsningar. 

Personalgruppen har under året varit stabil. Det har inneburit att förmågan att ta emot deltagare har varit högre än 
tidigare. Resurser för teamets arbete minskar för 2022. Medel från ESF kommer att upphöra och tidigare eget kapital 
som nyttjats för utveckling av verksamhet är förbrukat. En omställning inom verksamheten har genomförts under 
hösten där tre medarbetare lämnat under 2021 och ytterligare en medarbetare lämnar under 2022. 

För att stärka teamets kompetens och insikter kring jämställdhet genomför teamet varje vecka en genusspaning. 
Ansvaret för att lyfta en fundering i ämnet går runt i gruppen. Metoden anses både lärorik och givande. Regelbundet 
går teamet också tillsammans igenom avslutade ärenden för att belysa ärendegången utifrån tillgänglighet och 
diskriminering, för att se om det finns reflektioner och lärdomar som kan förbättra arbetsmetoder och processer.  

Teamets arbete ingår sedan 2021 i det nationella projektet som drivs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund 
kring våld i nära relationer. Teamet frågar samtliga deltagare om deras erfarenheter av våld utifrån ett nationellt 
framtaget enkätunderlag. Frågorna ställs vid tre tillfällen under deltagandet och sammanställs nationellt. Inför att ställa 
frågorna till deltagare har ett arbete gjorts för att ha beredskap att kunna möta situationer där individer behöver stöd 
och hjälp genom stödfunktioner som finns i samhället. 
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Tre medarbetar i teamet har under året utbildats i syfte att kunna vidareutbilda i suicidprevention. Dessa har gett 
utbildningen till sina kollegor i teamet. Under 2022 kommer utbildning att erbjudas till samverkande parter. 

Fokus för året har varit att stärka kompetensen i mötet med arbetsgivare. Samtlig personal har genomgått en 
utbildning inom säljstrategier som syftar till att stärkas i sin förmåga att lyfta teamets deltagare hos arbetsgivare. 
Styrelsen fattade också beslut om att införa ett pris, Årets möjlighetsskapare, till ett företag som uppvisat ett extra stort 
socialt engagemang. Priset 2021 gick till Vena Trailer AB. 

 

Totalt har man i teamet arbetat med 158 individer under året fördelade enligt tabell nedan. 

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 
30 år 

Samverkansteamet/Convinere 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 
Summa 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 
Andel   54,4% 45,6% 23,4% 36,1% 22,8% 6,3% 9,5% 57,6% 42,4% 

 

 

Måluppfyllelse: Samverkansteamet har under året totalt arbetat med 158 deltagare. Med samtliga individer som är 
registrerade med individdata har 71 individer avslutats, fem individer gått till arbete och 10 till studier. 21% har under 
perioden gått till arbete eller studier. 4 personer står efter insats till arbetsmarknadens förfogande vilket motsvarar 6%. 
Fördelningen kvinnor 54% och män 46%. Tid i insats för avslutade deltagare är i snitt 14,7 månader. 

 

Utskrivningsorsak             Fortsatt rehabilitering 

 

  

 

Förvärvs-
arbetar

7% Studerar
14%

Aktivt 
arbets-

sökande
6%

Fortsatt 
rehabilitering

42%

Övrig 
avsluts-

anledning
31%

Förstärkt 
samverkan

30%

AME
10%

LSS
7%

Språkpraktik
3%

Behandling 
inom 

vården
50%
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Analys 

Över tid har samverkansteamets målgrupp förändrats. 

 
 

Graferna ovan visar hur andelen remisser från hälso- och sjukvården tillsammans med Försäkringskassan har ökat över 
tid medan kommunerna och Arbetsförmedlingen minskat över tid. Målgruppen har över tid en tydligare koppling till 
ohälsa före de kommer till insats i samverkansteamet. 

Antalet deltagare överträffar målsättningen om 120 deltagare med 48 deltagare (32%) under 2021. Förklaringen är att 
teamet haft en stabil personalgrupp under hela året där samtliga planerade resurser funnits på plats. Utfallet till 
arbete/studier/öppet arbetssökande är lägre än väntat för året. Förklaring kan vara att pandemin har påverkat 
förutsättningarna att aktivera deltagare. Arbetsmarknadsläget har varit svårt och utsatta gruppers situation på 
arbetsmarknaden har försvårats under tiden pandemin pågått. Dock bedöms främsta orsaken till resultatet vara att 
samverkansteamet främst tagit emot en målgrupp med omfattande ohälsa.  

Sammanlagt har 48% lämnat samverkansteamet till arbete eller med ett tydligt steg på väg till arbete. 31 % har lämnat 
på grund av övrig orsak vilket i huvudsak innebär att individen avslutats till sjukdom. 21% gick vidare till medicinsk 
rehabilitering. 

Tiden i insats är högre än den budgeterade vilket till viss del förklaras av målgruppens sammansättning, det tar lång tid 
för målgruppen att komma hela vägen. I teamet har man arbetat med processen kring individens rehabilitering för att 
motverka att tid utan utveckling minskar. I det arbetet kommer BIP-forskningen från Danmark framöver att vara ett 
stöd. BIP-forskningens insikter förväntas bidra till effektivisering av processen mot arbete utan att ge avkall på 
personers enskilda förutsättningar och ibland behov av lång process för att nå målet arbete. 

 

Ekonomiskt utfall: Totalt 6 646 tkr, varav finansiering genom ESF 1 409 tkr. 

 

Hälsa och livsstil 

Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet. Hälsa och livsstil syftar 
till att aktivera individer på olika sätt för att bryta isolering, och uppmärksamma sin egen hälsa.  

Aktiviteter som planerades för under 2021 är: 

 Aktiv, träning på gym -  Individer i målgruppen erbjuds gym 2 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod. Träningen 
leds av en personlig tränare. Samarbeten finns med gym i Ale, Kungälv, Öckerö och Stenungsund.  

 Yoga -  Individer ur målgruppen erbjuds att delta i Yoga 1 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod. 
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 Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara Hälsoskola, 
Acceptens Commitment Therapy (ACT) som är en terapiform i grupp, samhällsorientering, vägledning mot 
arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av identifierade behov hos deltagare i 
samverkanteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att genomföra dem. Riktar sig i första hand till 
deltagare i Samverkansteamet. 

 Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och möjligheter för 
individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet. 

 

Utöver de planerade insatserna har ett program utvecklats, AKTIVera.  Deltagarna har fått pröva flera olika aktiviteter 
under en två månaders period i syfte att stimulera till aktivitet.  

Målgrupp 

Insatser inom hälsa och livsstil riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de samverkande 
parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd 
för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Mål 

Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt motiverad till fysisk 
aktivitet. Genom förbättrad hälsa bedöms individen stärkas i sin motivation att påbörja eller fortsätta en påbörjad 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

Hälsa och livsstil 2021 

Första halvåret 2021 gav restriktionerna kring Covid -19 begränsningar i att mötas fysiskt. Som alternativ erbjöds 
digitala möten men också flera aktiviteter utomhus. Under hösten öppnades möjlighet till träning på gym och 
restriktioner kring fysiska möten lättade. 
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Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Gruppinsats: Hälsokurs 2 2  1 1    1 1 

Gruppinsats: Mindfulness 26          

Hälsosamtal 49 22 27 12 19 10 3 5 28 21 

Aktiv, Ale 16 12 4 16     2 14 

Aktiv, Kungälv 13 6 7  13    4 9 

Aktiv, Stenungsund 17 10 7   11 6  7 10 

Aktiv, Öckerö 5 2 3     5 1 4 

Gymträning, Kungälv 8 4 4 1 7    2 6 

Uteträning Ale 4 2 2 4     1 3 

AKTIVera 10 6 4 3 7    4 6 

Träning vid roddklubben, PMK 20 13 7  20     20 

Yoga Rollsbo 7 7  1 6    1 6 

Yoga Psykiatrin i Kungälv 13 13   13    6 7 

Skogsyoga 8 8  1 7     8 

Summa 198 107 65 39 93 21 9 10 57 115 

Andel   62,2% 37,8% 22,7% 54,1% 12,2% 5,2% 5,8% 33,1% 66,9% 

 

Måluppfyllelse: Totalt har 198 deltagarplatser erbjudits inom området hälsa och livsstil. Kvinnor tar i högre utsträckning 
del av insatser, 62,2% medan män tar del av 37,8%. Kommuninvånare från Ale och Kungälv tar i större utsträckning del 
av aktiverande insatser än vad Stenungsund, Tjörn och Öckerö gör. 33,1% är under 30 år. I huvudsak kommer 
deltagarna från samverkansteamet, 65,2%, medan 34,8% kommer direkt från parterna. 

Förbundet arbetar med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa lika möjligheter för kvinnor och män. Genom 
könsuppdelad statistik följer förbundet hur olika insatser används. Inom området Hälsa och livsstil är det insatser som 
främst nyttjas av kvinnor. Orsaker till detta kan vara att utbudet som erbjuds i större utsträckning attraherar kvinnor. 
Det kan också bero på att remittenter inte aktivt arbetar för att motivera båda könen i samma utsträckning för vissa 
insatser.  

Ekonomiska utfall: Totalt 306 tkr för området Hälsa och livsstil. 

 
Skapande inspirerande aktiviteter (SIA) 

Samordningsförbundet Älv & Kust deltar i det nationella projektet KUR, kulturunderstödd rehabilitering. Uppföljning 
och utvärdering kommer att lämnas från det nationella projektet under 2022. Insatsen inom förbundet heter SIA, 
skapande inspirerande aktivitet. Insatsen syftar till att öka motivation, livsglädje och energi som gör att individen 
påbörjar eller fortsätter en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Aktiviteter som planeras inom SIA under 2021 är: 

 Keramik 
 Textil 
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 Musik 
 Smide 

Målgrupp 

Insatser inom SIA riktar sig till deltagare i samverkansteamet och för individer hos de samverkande parterna. 
Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd för ökad 
motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Mål 

Målet är att öka motivation och energi hos deltagaren. Genom ökad motivation och energi stärks individens 
möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

SIA 2021 

SIA är en insats som kommer ur det nationella projektet, KUR (Kulturunderstödd Rehabilitering). Under våren 2021 
kunde inte insatsen genomföras pga. rådande restriktioner. Under hösten genomfördes fyra grupper, en i Ale, en i 
Kungälv, en på Öckerö och en gemensamt för Stenungsund och Tjörn.  

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

SIA 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 

Summa 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 

Andel   73,9% 26,1% 26,1% 21,7% 13,0% 8,7% 30,4% 69,6% 30,4% 

 

Måluppfyllelse: Totalt har 23 individer tagit del av insatsen, 74% kvinnor och 26% män. Störst uppslutning för insatsen 
var det på Öckerö. Nästan 70% av deltagarna var under 30 år. 56% av deltagarna kom från samverkansteamet och 44% 
direkt från parterna. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 167 tkr. 
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Vägledning och orientering 

De samverkande parterna har under en längre tid identifierat hemmasittande ungdomar. Hur ska dessa ungdomar 
motiveras i syfte att närma sig arbetsmarknaden? 

Under 2020 utvecklades en idé om preparandkurs inom spelutveckling. Som en del i att motivera unga vuxna och ge 
vägledning i hur man kan nyttja sitt intresse för att studera vidare inom området med målet att bli yrkesverksam inom 
branschen har en preparandkurs i spelutveckling genomfördes två grupper under 2020. Under 2021 har en grupp 
genomförst. 

 

Målgrupp 

Insatser inom vägledning och orientering riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de 
samverkande parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ökad motivation 
och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

Mål 

Målet är att öka deltagarens motivation, energi och medvetenhet om valmöjligheter. Genom ökad motivation, energi 
och medvetenhet stärks individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering, 
utbildning eller arbete. 

För vägledning och orientering ska dessa indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Deltar i Samverkansteamet eller ej 

 

Vägledning och orientering 2021 

Utöver spelutvecklingskurs har vägledning i grupp genomförts digitalt. Vägledningsgruppen har vänt sig till deltagare i 
samverkansteamet. 

 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Guppinsats: Vägledning 10          

Spelutvecklingskurs 11 3 8 4 3  4  6 5 

Summa 21 3 8 4 3 0 4 0 6 5 

Andel   27,3% 72,7% 36,4% 27,3 0,0% 36,4% 0,0% 54,5% 45,5% 
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Totalt har 21 individer tagit del av vägledande och orienterande insatser. I motsats till många andra insatser som 
erbjudits är spelutvecklingskursen en insats som i huvudsak nyttjats av män, 73%. Ale är den kommun som haft flest 
deltagare. 54% är under 30 år. 46% deltar inte i samverkansteamet utan kommer direkt från parterna. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 60 tkr. 

 

Arbetsträningsplatser 

Arbetsträningsplatser ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från någon av parterna, 
alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I vissa fall erbjuds arbetsgivare ett stöd för 
handledning. De arbetsgivare samverkansteamet använder sig utav ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra 
stort socialt ansvar. 

Målgrupp 

Arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet 
och träning i att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. 

Mål 

Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför reguljärt arbete.  

Arbetsträningsplatser 2021 

Arbetsträning är en central del i att pröva personers förmåga i reell miljö. Totalt har 51 personer varit i en arbetsträning 
under året. I huvudsak sker arbetsträning i överenskommelse med arbetsgivare utan ersättning. I ett fåtal situationer 
betalar förbundet för handledningsstöd i till arbetsgivare i samband med arbetsträning. 

Ekonomiskt utfall: Totalt 20 tkr. 

 

Växtverkstan, Tjörn 

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten 
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig 
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.  

Målgrupp 

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten 
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig 
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.   

Mål 

Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering alternativt reguljärt arbete.  

Växtverkstan 2021 
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Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Växtverkstan Tjörn 17 8 9   4 12  9 8 

Summa 17 8 9 0 0 4 12 0 9 8 

Andel   47,1% 52,9% 0,0% 0,0% 23,5% 70,6% 0,0% 52,9% 47,1% 

Under 2021 har 17 deltagare tagit del av Växtverkstans verksamhet, 6 utav dessa är deltagare kommer från 
samverkansteamet. Verksamheten har en jämn könsfördelning och riktar sig i första hand till invånare på Tjörn. 

Ekonomist utfall: 300 tkr 

 

Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 

Rehabmottagningarna i Stenungsund/Tjörn och Kungälv tillsammans med Nösnäsgymnasiet och Mimers Hus 
Gymnasium har kommit överens om att tillsammans främja hälsa för gymnasieungdom. Projektet ska fånga upp 
ungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. Identifierade ungdomar på gymnasieskolorna kommer att få 
stöd till kontakt med rehabmottagning. Fysioterapeut kommer att tillsammans med individen ta fram en handlingsplan 
och vidare coacha i syfte att öka individens fysiska aktivitet. Insatsen är ett projekt som pågår under perioden 2020-08-
01 – 2021-12-31. 

Målgrupp 

Stödet riktar sig till gymnasieungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. 

Mål 

Målet är att individen ska få en förändrad livsstil genom ökad fysisk aktivitet och medvetenhet om sin egen hälsa. 

Främja hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 2021 

Verksamheten startade under 2020 men kom inte igång förrän 2021 pga. av restriktioner kring Covid -19. Under 2021 
har verksamheten mött 17 deltagare. Båda skolorna har lyckats utveckla ett strukturerat samarbete mellan skola och 
rehab mottagning som kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats. 

Ekonomiskt utfall: 250 tkr 

 
IPS - implementering 

I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPS-metoden 
(Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta individer i behov av ett 
omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till implementering av metoden genom medel till 
erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning. 

Målgruppen 

Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt personer med 
missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare intellektuella funktionsnedsättningar 
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eller samsjuklighet kan förekomma. Gällande personer med missbruk/samsjuklighet ska personen kunna hantera 
nykterhet/drogfrihet innan IPS-metoden påbörjas.  

Mål 

De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med metoden. 
Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med metoden i den ordinarie 
verksamheten. 

För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp 

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun  
 Ålder 

IPS – implementering 2021 

Under 2021 har projektet precis kommit i gång. Fokus varit att stärka personalens kompetens inom IPS. Stenungsund 
är drivande i projektet men även Kungälv och Tjörn deltar. 

 

Ekonomiskt utfall: 14 tkr 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och 
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk 
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov 
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.  

 

Lokala ledningsgrupper 

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund och Tjörn har bildat 
ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG består av chefer från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.   

I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att genom en 
samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer som är i behov av det. Det 
sker genom att: 

 Organisera samverkan 
 Stödja samarbeten mellan parternas handläggare 
 Identifiera och röja hinder i samverkan 
 Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet 

Mål 

I utvärdering av de lokala ledningsgrupperna gjord av PayOff 2020 konstateras att förbundet har en tydlig struktur för 
samverkan på olika nivåer. Däremot uttrycker de som tillfrågats i utvärderingen att det finns tveksamheter kring vilka 
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mål den lokala ledningsgruppen har för sitt arbete. Under 2021 planeras för dialoger i de lokala ledningsgrupperna för 
att tydliggöra vilka mål gruppen arbetar mot. 

Lokala ledningsgrupper 2021 

Under året har respektive LLG haft sex möten, sammanlagt har 18 möten genomförts. Mötena har varit digitala. 

De områden som främst arbetats med under 2021 är LLG:s roll och funktion, BIP-teamen samt att forumet ger 
möjlighet att berätta om respektive organisations nuläge.  

 
Handläggarteam 

Handläggarteamen har till uppgift att förbereda en samordnad bedömning som stöd i den vidare planeringen för 
individen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighetsuppdrag och ansvar upp.  

I handläggarteamen deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun (arbetsmarknadsenhet och 
socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från Samordningsförbundet.  

Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för Ale/Kungälv, ett för 
Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö. 

Målgrupp 

Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma vidare i en samordnad 
bedömning för enskilda individer. 

Mål 

En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas. 

För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp  

 Volym 
 Fördelning män och kvinnor 
 Kommun 
 Ålder 
 Inremitterande part 
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Handläggarteam 2021 

Handläggarteamen har under 2021 totalt träffats vid 22 tillfällen.  

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 30 

år 

Handläggarteam, remisser 115 65 50 30 50 22 5 8 63 50 

Handläggarteam, genomlysning 23 12 11 3 5 3 6 6   

Summa 138 77 61 33 55 25 11 14 63 50 

Andel   55,8% 44,2% 23,9% 39,9% 18,1% 8,0% 10,1% 45,7% 36,2% 

 

Handläggarteamen har tillsammans hanterat 138 ärenden i teamen. 115 av dessa var remisser till 
Samordningsförbundets Samverkansteam och 23 ärenden var så kallade genomlysningar som remitterats från någon 
av de samverkande parterna. 

Under året har mötena i huvudsak fått bli digitala pga. Covid -19. Det har inneburit viss effektivisering av mötena. 
Samtidigt försämras förutsättningarna för samverkan och relationsbyggandet mellan professioner. Inför 2022 planeras 
de flesta träffar att vara digitala men vissa träffar kommer även att ske fysiskt. 

Under året har nytt arbetssätt prövats som innebär att individen ska sitta med vid mötet, ett krav Försäkringskassan 
haft för att delta i teamets arbete. Syftet har varit att öka individens delaktighet. Ganska snart konstaterades att 
mötena både försämrades i sin kvalité i arbetet med att göra gemensamma kartläggningar och bedömningar men 
också att individen i liten utsträckning önskade delta på mötet. Även inflödet av ärenden för genomlysning minskade 
kraftigt. Teamen återgick under hösten till tidigare arbetssätt med den ändringen att Försäkringskassan inte deltar på 
mötet. Däremot så finns Försäkringskassan att tillgå genom kontaktpersoner för samverkan i de fall det behövs. 

 

Framtida samverkansstruktur 

Att arbeta i samverkan innebär att träffas och mötas i olika konstellationer mellan myndigheter och funktioner på olika 
nivåer. Syftet är att säkerställa samhällsservice till individer i behov av samordnat stöd. Förbundet omfattar geografiskt 
fem kommuner, vårdcentraler, psykiatrimottagningar, rehab mottagningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassa med 
flera. De många samverkansmöten som behövs upplevs många gånger ta mycket tid i anspråk. Samordningsförbundet 
vill vara ett stöd till de samverkande parterna att finna former för en samverkan som anses effektiv och har 
förutsättningar att hålla över tid. 

Samordningsförbundets lokala ledningsgrupper utgör kärnan i ledning och styrning av arbete i samverkan. Kan de 
lokala ledningsgrupperna utvecklas till att omfamna ett utökat område av samverkan mellan parterna?  

Arbetsförmedlingens minskade kontorsnät och omställning har gjort att förutsättningarna för den lokala samverkan 
förändrats. Kommuner och Arbetsförmedling arbetar tillsammans för att ta fram en överenskommelse med stöd av 
DUA (Delegationen unga och nyanlända i arbete). Även om överenskommelsen utgår från en tvåpartssamverkan är 
det möjligt att det kan finnas samordningsvinster i att sammanföra de olika arenorna för samverkan. 
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Mål 

Att tillsammans med parterna utveckla en struktur med tydliga mål för samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska 
området som anses ändamålsenlig och effektiv. 

Ekonomiskt stöd till projektledare för DUA som stöd för fortsatt utveckling och implementering av samverkan inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. 

Framtida samverkansstruktur 2021 

Under perioden januari-april 2021 bidrog förbundet med medel till processtöd för utveckling av DUA samverkan 
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Arbetet resulterade i en överenskommelse mellan de ingående 
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur de avser att arbeta med jobbspår. Under perioden utökades 
överenskommelsen till att också omfatta Ale och Kungälv. 

Under 2021 har förbundet haft stöd av en verksamhetsutvecklare om 50%. Funktionen har använts för att ge stöd i 
arbetet med utveckling av DUA-samverkan, kartlägga de olika samverkansarenor som finns hos förbundets olika parter 
samt en kartläggning av kommunernas arbetsmarknadsenheter. Utfallet av det arbetet ligger till grund för de 
utvecklingsarbete som planeras under 2022. Slutsatsen av arbetet är att de lokala samverkansarenorna som sker 
kontinuerligt och strukturerat är få. Främst är det DUA-samverkan, lokala ledningsgrupper och BIP-team som lokal 
samverkan sker inom det arbetslivsinriktade området. 

Ekonomiskt utfall: 813 tkr 

 

Personliga ombud 

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer 
med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med möjlighet att ta del av 
samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på lika villkor. De personliga ombuden arbetar 
på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och 
Stenungsund. Samordningsförbundet stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt 
göra Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar som deras 
styrgrupp och biträdande förbundschef medverkar regelbundet på APT för Personliga ombud.  

Mål 

Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie myndigheter. En 
utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd. 

Personliga ombud 2021 

Till följd av restriktioner kring Covid -19 har de fysiska mötena mellan de personliga ombuden och klienter fått bli färre. 
Det har mötts upp med telefon och digitala möten. De personliga ombuden har under våren 2021 deltagit på de lokala 
ledningsgrupperna och redovisat iakttagelser som de gör i sina möten med klienter. Totalt har de personliga ombuden 
arbetat med 55 personer under året. 
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Framsteget 

Framsteget är en överenskommelse om samverkan mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen och 
Samordningsförbundet Älv & Kust. Överenskommelsen löper under perioden 2020-03-09 – 2021-10-08. Uppdraget är 
att genom samverkan bidra till att unga ska komma ut i arbete eller studier. 

Mål 

Kungälvs kommun har målsättningen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Insatsen är ett bidrag till att uppfylla det 
målet. 

Framsteget 2021 

Samordningsförbundet har under året inte bidragit med något stöd till Framsteget och därför inte heller följt upp 
verksamheten. 

 

Ekonomiskt utfall: 0 

 

Övrigt nätverksarbete 

Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna 
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är aktuella varierar över tid. 
Under 2021 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning till Covid-19. Här är aktuella nätverk där 
Samordningsförbundet deltar: 

- Hälsofrämjande nätverk med SIMBA 
- Styrgrupp Stenungsunds kommun Arbete, skola och utbildning 
- Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund 
- Nätverk för Västra Götalandsregionens rehab koordinatorer 
- Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS 
- Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer att jobba med inkommande frågor kring 

samverkansproblem 
- Förbundschefsnätverk i Väst 

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets parter. Förbundet 
bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till konferenser och föreläsningar kring ämnen som är 
relevanta och aktuella utifrån förbundets inriktning. 

Mål 

Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra omvärldsbevakning kring 
frågor som berör förbundets verksamhetsområde. 

Övrigt nätverksarbete 2021 

Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet bidrar med kostnader för 
gemensamma möten, konferens, föreläsare. För 2021 i liten utsträckning som en följd av restriktioner. 

 

Ekonomiskt utfall: 36 tkr 
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Resursfördelning och strategiskt arbete  - Samordning 
Styrelse och kansli 

Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och stöd för 
uppföljning och viss administration. Lön och ekonomi köps externt. 

Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt KPMG som är 
utsedd av staten. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium. Presidiet utses ett 
år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april. 

Styrelsen 2021 

Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar: 

Ledamöter 

Lennart Jonsson (M) Kungälv, ordförande tom 2022-03-31 
Safet Peci Arbetsförmedlingen, vice ordförande tom 2021-03-31 
Safet Peci Arbetsförmedlingen, ordförande from 2021-04-01 
Anna Hansson (MP) Västra Götalandsregionen, vice ordförande from 2021-04-01 
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, from 2021-04-01 
Anna Andersson Försäkringskassan 

Ersättare 

Lars Kopp (M) Ale 
Lennart Jonsson (M) Kungälv 
Susanne Landgren Jansson (M) Tjörn tom 2021-10-27 
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, tom 2021-03-31 
Yvonne Andersson (M) Tjörn from 2021-11-18 
Jennie Wernäng (M) Öckerö 
Linda Åshamre (S) Västra Götalandsregionen 
Sofia Sandrén Försäkringskassan 
Nina Haag Arbetsförmedlingen tom 2021-08-31 
Arbetsförmedlingen vakant from 2021-09-01 

 

Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Under året har styrelsen haft ett utökat fokus på att säkerställa en god 
intern styrning och kontroll. Det har inneburit uppdatering och framtagning av dokument som styr förbundets 
verksamheter. 

Händelser inom kansliet 2021 

Kansliets personal är densamma som föregående år. Förbundets biträdande förbundschef har under 2021 lämnat sin 
anställning hos Arbetsförmedlingen då myndigheten valt att inte gå med på utlåning. Biträdande förbundschef, Ann-
Katrin Österman, är sedan 2021-05-05 anställd i förbundet. 
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Medlemssamråd 

Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om förbundets budget 
för nästkommande år. Mötet 2022 är planerat till 10 mars. 

 

Personal 

Förbundet har under året haft en stabil personalgrupp. Över åren har statens utlåning minskat till förbundens insatser 
vilket gjort att huvuddelen av inlånad personal kommer ifrån medlemskommunerna.  

Rekrytering 

Styrelsen uppdrog till förbundets kansli 2020-09-23 att ta fram en strategisk plan för rekrytering av personal med 
utgångspunkt i att skapa en ökad kontinuitet i medarbetargruppen. En plan är framtagen men kommer att beslutas 
först under 2022. 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö präglas av en fysisk, social och organisatorisk miljö. Under 2021 har förbundet arbetat med att ta 
fram en plan för arbetsmiljöarbete vid förbundet. Beslut fattades 2021-11-26. 

 

Information och kommunikation 

Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets verksamhet. Det vill säga 
deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas operativa personal samt parternas ledning- och 
styrning. 

Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet arbetar med 
hemsida, genom nätverk, med informationsmaterial mm i syfte att på ett tydligare sätt och i större omfattning öka 
medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga involverade i förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga 
resurser i kommunikationen. 

Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och handläggarteam är centrala för information som behöver spridas ut i 
organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt träffar med parternas politiska 
ledning. 

Information och kommunikation 2021 

Utöver löpande dialoger med partners har förbundet konton på linkedIn och facebook. I samband med att Årets 
möjlighetsskapare utsågs blev förbundet synliggjort i flera artiklar hos lokal press i området. 

 

Jämställdhetsintegrering 

Förbundet har tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor bland 
förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva dialoger i det operativa arbetet om 
genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet och kontinuerlig kompetenspåfyllnad. 

Under 2021 har det interna jämställdhetsarbetet fortsatt. Förbundets deltar i nationellt projekt kring våld i nära 
relationer. Det innebär att samtliga deltagare tillfrågas vid tre tillfällen med tre månader emellan om sina erfarenheter 
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av våld i nära relationer. Resultaten aggregeras på nationell nivå och är ett viktigt underlag för regeringens analyser och 
åtgärder inom området. För de individer som har behov av stöd har personalen samlat kunskap om möjligt stöd i 
närområdet för att kunna fånga upp enskildas behov. 

 
Suicidprevention 

Förbundet har under 2021 kompetensutvecklat personal i syfte att utvecklas i sin kompetens att kunna arbeta 
preventivt kring suicidal problematik. Utöver egen utökad kompetens erbjuds förbundets parter kompetensutveckling 
inom suicidprevention. 

 

Kartläggning - statistik 

Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från Göteborgsregionens avdelning för Forskning och 
Utveckling. Underlaget belyser data av förbundets ingående medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett 
gemensamt underlag för analys och möjlighet att identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper. 

 
Uppföljning och utvärdering 

Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS 
kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in- och utskrivning med fler variabler kring individens situation. 
Förbundet använder enkäten i SUS för deltagare i samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som 
uttrycks inom varje område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS. 

Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på förbundets 
samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper och förbundets organisering. 
Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap 
kring den egna verksamheten. 

Under 2022 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god struktur för den 
egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare utvärderingar gett.  

 

ESF-projekt – Respondere 
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i samverkan med 
Samordningsförbunden Insjöriket och Finsam Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män som står långt från 
arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv. 
Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022. 

Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Convinere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 – 29 år och som 
uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE. 
Genomförandet utgår från förbundets samverkansteam. Teamet har förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges 
kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt och metoder. 

ESF-projekt Respondere 2021 

Projektet uppnådde under tidig höst volymmålet om 300 deltagare i projektet. Individerna är alla under 30 år. Utav 
projektets deltagare så har 45% av deltagarna aktivitetsersättning före insats. 216 personer har avslutats. 16% av dessa 
har gått till arbete, 16% till studier och 10% är aktivt arbetssökande. Ca 10% har fortsatt i Arbetsförmedlingens och 
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Försäkringskassans förstärkta samarbete, det betyder att deltagarna har uppnått 10 timmars arbetsförmåga och att 
stödet fortsätter hos Arbetsförmedlingen. Över hälften av deltagarna kommer till arbete eller är i en tydlig riktning mot 
arbete.  

 
SUS-stöd 
Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har under 2021 haft 63% 
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra grundutbildningar inom SUS 
till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 12 förbund som vill ha extra stöd med att hämta data till års- 
och delårsrapporter samt användarstöd i vardagen. 

 

Riskanalys 
I förbundets plan för intern styrning och kontroll ska händelser som kan hindra förbundets måluppfyllelse och 
genomförande identifieras. 

Pandemin Covid-19 påverkar samtliga områden förbundet verkar inom. Verksamheten bygger på kontakter och 
relationer mellan människor inom många olika områden. Med restriktioner och anpassningar till att i så stor 
utsträckning som möjligt minimera risker för smittspridning så behöver möten som innehåller fysiska kontakter vara så 
få som möjligt och när de sker vara med avstånd som minimerar risk för smittspridning. På vilket sätt och i vilken 
omfattning har anpassats utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

 

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete 

Pandemin 

Pandemin har inneburit att aktiviteter till deltagare inte alltid kan getts i den utsträckning som är önskvärt. Det beror 
både på hur öppna olika aktiviteter har varit och vilken bedömning som gjorts från förbundet av lämpligheten att delta 
i insatser som riskerar ökad smittorisk.  

Arbetsgivare är en central del inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men kontakten med dem har också varit en 
större utmaning i den pågående pandemin. Att som arbetsgivare öppna upp för arbetsträning och praktik har inneburit 
att öka antalet människor på en arbetsplats som riskerar att öka smittspridningen. Arbetslösheten har ökat kraftigt som 
ett resultat av pandemin vilket alltid påverkar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden negativt. Under 2021 har 
arbetslösheten minskat samtidigt som långtidsarbetslösheten hänger sig kvar. Trots svårigheter så har under året 
samarbetet tillsammans med arbetsgivare utvecklats positivt. 

Isolering hos vissa deltagare har kunnat identifieras. Det finns en oro för att ha kontakter under den situation som råder 
och det blir ett skäl till att inte bli fullt ut aktiv i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.  

För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala 
möten, utomhusmöten. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och 
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. I dialog med deltagare, aktiviteter 
och arbetsgivare görs individuella planeringar utifrån de förutsättningar som råder. Under året har restriktionerna sett 
olika ut och därför har anpassningarna till smittspridning varit öppnare i vissa perioder för att åter bli strängare. 

På längre sikt finns utmaningar som kommer uppstå som ett resultat av pandemin. Vårdskuld och ökad arbetslöshet, 
både den totala men framför allt långtidsarbetslösheten, kommer att skapa utmaningar för den arbetslivsinriktade 
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rehabiliteringen. Samhällets förmåga att tillsammans kraftsamla kring effekterna av pandemin kommer vara 
avgörande för hur man kommer att lyckas. Behovet av samverkan kommer att bli än större. 

ESF-projekt 

Att driva projekt med stöd från ESF innebär att verksamheten får ett tillskott av resurser. För Älv & Kusts del innebär 
det 2,5 tjänst, kompetensutveckling, metodutveckling samt processtöd för att hålla samman den utveckling som 
projektet driver. Projektet avslutas under våren 2022. För att möta den förändringen har förbundet arbetat med att 
anpassa verksamheten till en minskad omfattning. Samtidigt har en process startat för att under 2022 kunna ansöka 
om medel ur programmet ESF+ för att stärka insatser till individer i behov av samordnat stöd. 

Rekrytering av personal 

Förutsättningarna för rekrytering genom inlåning av personal från de samverkande parterna har förändrats under 
senare år och gjort att rekrytering har blivit allt svårare. En orsak är att staten har förändrat sina riktlinjer för utlåning 
men det finns fler. Förbundens utveckling i att söka metoder som utgår från individens behov har medfört att nya roller 
utvecklats, roller som inte finns hos de samverkande parterna. De otrygga förutsättningarna för utlåning under senare 
år har inneburit otrygghet i uppdraget och medfört en hög personalomsättning. Styrelsen har gett kansliet i uppdrag 
att ta fram en strategi för ökad kontinuitet och planering för behovet av personal inom verksamheten. En policy för 
rekrytering av personal förväntas beslutas under första halvåret 2022. 

 

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan 

Pandemin 

Förutsättningarna att ha möten har begränsats av pandemin. Under 2021 har detta hanterats fullt ut med digitala 
lösningar. Fysiska möten håller generellt en högre kvalité genom dialoger med större engagemang och delaktighet. De 
digitala mötena ger dock en möjlighet att skapa tillräckligt bra möten utifrån rådande situation. De digitala mötena är 
också effektiva då restid uteblir. Allt fler möten kommer att vara digitala även när restriktioner hävs. 

Lokala ledningsgrupper 

De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan mellan parterna i den 
operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan omfattande. För vissa parter riskerar det att 
skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed minska närvaro och engagemang i de lokala 
ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med 
som ett stöd för de samverkande parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan. Under 2021 har de olika 
samverkande arenorna kartlagts och dialog har förts med de lokala ledningsgrupperna om mål och syfte med 
insatserna. I det lokala operativa arbetet finns ingen strukturerad arena som möter upp behovet av samverkan utöver 
de lokala ledningsgrupperna. Fokus framåt är att stärka det operativa ledningsarbetet. 

Handläggarteam 

Handläggarteamen har under flera år utvecklat en form för att kunna belysa en individs helhetssituation kopplat till 
olika myndigheters inblandning i individens livssituation. Det utvecklingsarbete som togs fram inför 2021 med 
medverkan av deltagaren under teamens möte föll inte väl ut. Det innebar att Försäkringskassan inte deltar i teamen 
på samma sätt som övriga parter. Att sakna en part är en brist när helhetssituationen kring individen ska belysas. För 
att möta det har Försäkringskassan utsett kontaktpersoner som kan konsulteras. 
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Nätverksarbete 

Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt mindre utsträckning 
under pandemin. Grundstrukturen med lokala ledningsgrupper och handläggarteam har kunnat fortgå i digitala 
kanaler. Även nödvändiga kontakter för en fungerande verksamhet har fungerat väl. Däremot bedöms viktiga 
tillitsskapande och kompetensutvecklande insatser uteblivit då detta utvecklas bäst i gemensamma fysiska möten. 
Förhoppningen är att 2022 kommer möjliggöra fler arenor att mötas på. 

 

Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning 

Pandemin 

Styrelsens första och tredje möte för året fick ske digitalt. Övriga fyra möten har varit fysiska. Styrelsen har kunnat 
fullgöra sina uppgifter. 

Strategisk utveckling 

Under 2021 har styrelsens fokus varit intern styrning och kontroll. Flera styrande dokument har uppdaterats och nya 
områden där förtydligande riktlinjer har krävts har tagits fram. Möten och konferenser har skett i mindre utsträckning 
under 2021 men har inte helt uteblivit. Dialog med medlemmarna har alla skett digitalt. Under året har 
personalgruppen varit stabil.  

 

Agenda 2030 verksamhetsanalys 
 

 

 

Samordningsförbundet har identifierat fyra av de 17 mål inom Agenda 2030 där förbundet kan bidra. Ingen fattigdom, 
God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet. Här presenteras förbundets samlade statistik med 
utgångspunkt i analys av på vilket sätt förbundets verksamhet stödjer och har utvecklingsområden utifrån de fyra 
målen. 

På nästa sida presenteras en tabell över vilka insatser förbundet stödjer, antingen genom att på egen hand genomföra 
insatsen, köpa insatsen eller ge stöd till samverkande parter. Tabellen svarar på hur många deltagare respektive insats 
har. Däremot svarar tabellen inte på totalt antal deltagare då deltagare i flera fall tar del av flera utav de olika insatserna 
samtidigt.  
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Tabell: Sammanfattning av deltagarplatser per insats. 

Insats 

Antal 
del-

tagare 
totalt 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Antal 
Ale 

Antal 
Kungälv 

Antal 
Stenung-

sund 

Antal 
Tjörn 

Antal 
Öckerö 

Antal 
under 
30 år 

Antal 
över 
30 år 

Antal del-
tagare i 

sam-
verkans-

teamet 

Antal 
del-

tagare 
ej 

aktuella 
i sam-

verkans-
teamet 

Samverkansteamet/Convinere 158 86 72 37 57 36 10 15 91 67 158  
Handläggarteam, remisser 115 65 50 30 50 22 5 8 63 50  114 

Handläggarteam, genomlysning 23 12 11 3 5 3 6 6    23 

Gruppinsats: Hälsokurs 2 2  1 1    1 1 2  
Gruppinsats: Mindfullness 26          26  
Guppinsats: Vägledning 10          10  
Studiebesök 45          45  
Samhällsinfo (skuld, ekonomi, 
etc.) 3          3  
Hälsosamtal 49 22 27 12 19 10 3 5 28 21 49  
Stödsamtal, terapeut 15          15  
Träningsplatser 51          51  
Aktiv, Ale 16 12 4 16     2 14 5 11 

Aktiv, Kungälv 13 6 7  13    4 9 5 8 

Aktiv, Stenungsund 17 10 7   11 6  7 10 8 9 

Aktiv, Öckerö 5 2 3     5 1 4 1 4 

Gymträning, Kungälv 8 4 4 1 7    2 6 7 1 

Uteträning Ale 4 2 2 4     1 3 4  
AKTIVera 10 6 4 3 7    4 6 10  
Träning vid roddklubben, PMK 20 13 7  20     20 1 19 

Yoga Rollsbo 7 7  1 6    1 6 4 3 

Yoga Psykiatrin i Kungälv 13 13   13    6 7 1 12 

Skogsyoga 8 8  1 7     8 6 2 

SIA 23 17 6 6 5 3 2 7 16 7 13 10 

Spelutvecklingskurs 11 3 8 4 3  4  6 5 6 5 

Växtverkstan Tjörn 17 8 9   4 12  9 8 6 11 
Främja hälsa för 
gymnasieungdom 17 15 7  5 12   17   17 

Summa 686 313 228 119 218 101 48 46 259 252 436 249 
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Den samlade bilden av insatserna berättar att det genomförts totalt 686 deltagarplatser. Fördelningen av platserna är 
56 % till kvinnor och 44% till män.1 Fördelningen mellan kommunerna är (befolkningsandel inom parentes) i Ale 22% 
(24%), Kungälv 41% (35%), Stenungsund 19% (20%), Tjörn 9% (12%), Öckerö 9% (10%).2 Utav de totala antalet 
deltagarplatser är det 64% av deltagplatserna som används inom Samordningsförbundets Samverkansteam, 36% av 
platserna utgår inte från medverkan i Samverkansteamet.3  51% av deltagarplatserna nyttjas av individer under 30 år 
och 49% av individer över 30 år. 4 

Nedan presenteras utfall från SUS där individdata samlats in. Individdatat samlas in på de insatser där 
Samordningsförbundets medarbetare ger ett samordnat stöd. Totalt har 158 individer registrerats med individdata. 
Utav dessa har 71 avslutats under året. 

 

Tabell: Flöde av deltagare med individuppgifter under 2021 

Deltagarantal 

Antal delt. 
vid 

periodens 
start 

Antal nya 
delt. under 
perioden 

Antal 
avslutade 

delt. under 
perioden 

Antal delt. 
vid 

periodens 
slut 

Total antal 
delt. under 
perioden 

Kvinnor 51 35 37 49 86 

Män 41 31 34 38 72 

Totalt 92 66 71 87 158 

 
  

 

 

 
1Summering utgår från de 541 deltagarplatser som finns registrerade med kön 
2 Summering utgår från de 532 deltagarplatser som finns registrerade med kommuntillhörighet 
3 Summering utgår från de 685 deltagarplatser som finns registrerade med tillhörighet i Samverkansteamet eller ej. 
4 Summering utgår från de 511 deltagarpaltser som finns registrerade med ålder 
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Diagram: Utbildningsnivå hos de som tar del av Samverkansteamets insatser 

 
I befolkningen har 11% grundskola eller kortare utbildningsnivå, 28% har högskola tre år eller mer.5 
Samordningsförbundets målgrupp har i större utsträckning generellt kortare utbildningsnivå. 

 

Diagram: Åldersfördelning hos deltagare som tar del av Samverkansteamet 

 
Förbundet har en uttryckt prioritering riktad mot ungdomar. 58% av deltagare med individdata är under 30 år. 

 

  

 

 

 

5 Utbildningsnivån i Sverige (scb.se)  
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Diagram: Försörjning före insats 

 
Vilken ersättning individer har när de påbörjar insats indikerar på varifrån deltagare främst remitteras. 64 av deltagarna 
har ersättning från Försäkringskassan. Vid uppföljning av inkomna remisser visar sig följande bild: 

Diagram: Remittenter till förbundets samverkansteam 

 

 

 
Förbundets främsta remittent är hälso- och sjukvården. 
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Diagram: Tid i offentlig försörjning före insats 

 
 

Förbundets insatser riktar sig till individer där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på att stärka 
psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete. Närmare 
70% av de individer som tar del av insats som registrerats med individdata har fyra år eller mer i offentlig försörjning 
före deltagande i Samverkansteamet. 

 

Diagram: Orsak till utskrivning för avslutade deltagare 

 
Resultatet för arbete/studier är 21%. Övrig avslutsanledning är i huvudsak återgång till sjukdom. 
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Diagram: Utfall vid fortsatt rehabilitering 

 

 
 

De individer som går till fortsatt rehabilitering går antingen till arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabiliteringen. 
Fördelningen är 50/50. Summeras arbete, studier, aktivt arbetssökande och fortsatt arbetslivsinriktade rehabilitering så 
har 48% tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete. 

 

Diagram: Tid i insats vid utskrivning 

 
Till de individer Samverkansteamet ger stöd krävs insats under förhållandevis lång tid. Individer har i de flesta fall lång 
tid från arbetsmarknaden, kort utbildning och ohälsa.  
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Förbundets verksamhet riktar sig till individer i behov av samordnat stöd. Många gånger har individen varit ifrån 
arbetsmarknaden under många år, levt i ohälsa och med begränsad inkomst. Målet är att vara en del i individens resa 
mot arbete. 48% av de avslutade individerna har tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete. Under 
2020 och 2021 har förbundet arbetat aktivt med aktiverande insatser. Det är insatser som vänder sig till deltagare inom 
samverkansteamet och individer som kan remitteras direkt från de samverkande parterna. Totalt har 686 
deltagarplatser genomförts, utav dessa har 249 deltagarplatser använts av parterna direkt. 

Förbundet har på ett tydligt sätt koppling till de fyra Agenda 2030-målen, Ingen fattigdom, God hälsa och 
välbefinnande, Jämställdhet och minskad ojämlikhet. 

Året har präglats av en pandemi som skapat begränsningar men också kreativitet för att finna nya lösningar. Resultatet 
till arbete och studier är något lägre än tidigare år. Det är dock viktigt att påpeka att det inte har stått still, 21% går till 
arbete eller studier, mot ca 25% sett ur ett historiskt perspektiv. Förbundet har lyckats aktivera deltagarna i stor 
utsträckning. Det har skett genom att jobba med telefon, digitala lösningar samt vissa insatser utomhus. 

Kommande utmaning för förbundet och dess medlemmar framöver är en kraftigt ökad arbetslöshet där en ökad 
långtidsarbetslöshet är extra oroande. Långtidsarbetslöshet tenderar att drabba dem som redan har en tuff situation 
på arbetsmarknaden där samordnat stöd och samordnade insatser behövs. 

2021 har varit ett starkt år för Samordningsförbundet Älv & Kust. Resurserna har varit högre än bidraget med stöd från 
ESF och ett visst eget kapital. En viktig faktor till den högre volymen har varit en stabil personalgrupp under året. Det 
har resulterat i att fler deltagare än tidigare fått stöd både i samverkansteamet och i aktiverande insatser. 2022 innebär 
en minskning av budgetomslutningen med 21% vilket kommer minska antalet individer som kommer att få del av 
insatser under 2022. Främst kommer det att synas i antalet deltagarplatser i aktiverande insatser. För att möta det 
behov av samordnat stöd som finns hos personer i området har en process påbörjats för ansökan om medel från ESF 
där tankar är under utveckling för hur stödet till individer kan utvecklas framåt.  

Förbundets resultat till arbete och studier är lägre än förväntat. Bedömningen var att en stabil verksamhet med 
lättnader av restriktioner kring pandemin och en viss ljusning på arbetsmarknaden skulle ge något högre resultat. Den 
främsta orsak som identifierats till att utfallet inte motsvarar bedömningen är sammansättningen av deltagare som 
kommer till samverkanteamet. Följande graf visar vilka remittenter som är mest aktiva under perioden 2017-2021. 

 



 Dnr 2022/01 

 

 

- 33 - 

 

 
 

Summeras remisser från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården över tid ser vi att remisserna ökar därifrån, 
kommunerna fluktuerar över tid och Arbetsförmedlingen minskar varje år. Slutsatsen är att deltagarna som tar del av 
insatser har en högre ohälsa än tidigare. Det märks i resultat åter till sjukdom och andelen som återgår till medicinsk 
rehabilitering, ca 50%. 

Vid en fördjupad kartläggning av målgruppen konstateras att deltagarna har i snitt tre diagnoser vardera. Totalt 
omnämns 66 olika diagnoser för 155 personer. Främst är det diagnoser inom psykisk ohälsa. 

 
 

Med utgångspunkt i de utmaningar individerna har bedöms resultatet vara det bästa möjliga. Utan stödet från en 
person som koordinerat deras behov av stöd, som coachat och stöttat utifrån helhetsbild av individens livssituation 
hade en förändring varit mycket svår för de individer samverkansteamet mött. Vi arbetar för att alla människor ska få 
en ärlig chans att komma hela vägen till arbete!  
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samord-
ning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen. 
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 
 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 
2021. 
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet.  

 
 
Jönköping 2022-03-31 
  
KPMG AB  
  
  
  
Lisa Tenggren 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  
Samordningsförbundet Älv & Kust 
Organisationsnummer 222000-1941 
 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2021. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.  
 
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 
och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   

 
 
 
Kungälv, 2022-03-31 
   
 
 
 
Per Waborg      Björn Brogren 
Revisor för Västra Götalandsregionen  Revisor för kommunerna   
 

 

 

 

 

 
Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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§ 186 Dnr: KS 2021/1019 
 
Antagande av uppdragsbeskrivning för den politiska 
organisationen 2023-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 
och fastslår därmed hur den politiska organisationen är tänkt att fungera.  
 
Kommunfullmäktige fastslår att från årsskiftet ta bort ekonomi- och personalberedningen 
samt välfärdsberedningen. Kommunfullmäktige ska ha följande beredningar 2023-2026: 
 

• Demokratiberedningen 
• Beredningen miljö och fysisk planering 
• Beredningen för hållbara livsvillkor 
• Arvodesberedningen 
• Valberedningen 

 
Sammanfattning av ärendet 
På demokratiberedningens förslag beslutade kommunfullmäktige i december 2021 att 
fastställa den politiska organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023-2026. Av beslutet framkommer att tekniska myndighetsnämnden, 
sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden ska kvarstå i befintlig 
form samt att kommunstyrelsen även fortsatt ska bestå av 15 ledamöter och 10 ersättare. 
Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen ska kompletteras med ett personal- 
och ekonomiutskott. Detta utskott ska ha hand om de uppgifter som ekonomi- och 
personalberedningen har haft under innevarande mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktige uttalade som sin mening att det fortsatt ska vara upp till 
kommunstyrelsen att inom sitt uppdrag och ansvarsområde själv avgöra omfattning av 
delegation till utskotten.  
 
Demokratiberedningen har nu tagit fram ett huvudförslag på reviderad uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen. I uppdragsbeskrivningen finns närmare beskrivning av hur 
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de olika instanserna ska fungera. Beredningen har genom förslaget på ny uppdragsbeskrivning 
även lämnat förslag på hur kommunfullmäktiges beredningsorganisation ska fungera samt 
vilket specifikt uppdrag kommunstyrelsens nya utskott ska ha.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 
Alternativ Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026  
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/1019
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Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Antagande av uppdragsbeskrivning för den politiska 
organisationen 2023-2026 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 
och fastslår därmed hur den politiska organisationen är tänkt att fungera.  
 
Kommunfullmäktige fastslår att från årsskiftet ta bort ekonomi- och personalberedningen 
samt välfärdsberedningen. Kommunfullmäktige ska ha följande beredningar 2023-2026: 
 

• Demokratiberedningen 
• Beredningen miljö och fysisk planering 
• Beredningen för hållbara livsvillkor 
• Arvodesberedningen 
• Valberedningen 

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen beskriver hur den politiska 
organisationen ska fungera. Demokratiberedningen har kommunfullmäktiges uppdrag att en 
gång per mandatperiod se över beskrivningen och vid behov presentera förslag på revidering.  
 
Beskrivning av ärendet 
På demokratiberedningens förslag beslutade kommunfullmäktige i december 2021 att 
fastställa den politiska organisationen gällande kommunstyrelsen och nämnderna för 
mandatperioden 2023-2026. Av beslutet framkommer att tekniska myndighetsnämnden, 
sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden ska kvarstå i befintlig 
form samt att kommunstyrelsen även fortsatt ska bestå av 15 ledamöter och 10 ersättare. 
Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen ska kompletteras med ett personal- 
och ekonomiutskott. Detta utskott ska ha hand om de uppgifter som ekonomi- och 
personalberedningen har haft under innevarande mandatperiod.  
 
Kommunfullmäktige uttalade som sin mening att det fortsatt ska vara upp till 
kommunstyrelsen att inom sitt uppdrag och ansvarsområde själv avgöra omfattning av 
delegation till utskotten.  
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Demokratiberedningen har nu tagit fram ett huvudförslag på reviderad uppdragsbeskrivning 
för den politiska organisationen. I uppdragsbeskrivningen finns närmare beskrivning av hur 
de olika instanserna ska fungera. Beredningen har genom förslaget på ny uppdragsbeskrivning 
även lämnat förslag på hur kommunfullmäktiges beredningsorganisation ska fungera samt 
vilket specifikt uppdrag kommunstyrelsens nya utskott ska ha.  
 
Beredningens huvudförslag 
I korthet föreslår demokratiberedningen nedanstående ändringar av den politiska 
organisationen.  
 
Kommunfullmäktigs presidium 
Kommunfullmäktiges ansvar gentemot beredningarna har reviderats. Det framgår nu att 
presidiet har ett särskilt ansvar att säkerställa att kommunfullmäktige använder sig av 
beredningarna. De ska också aktivt arbeta med att matcha beredningsuppdrag till rätt 
beredning.   
 
Kommunfullmäktiges beredningsorganisation 
Kommunfullmäktiges beredningsorganisation ska bestå av valberedningen, 
arvodesberedningen, demokratiberedningen, beredningen miljö och fysisk planering samt 
beredningen för hållbara livsvillkor. Respektive beredning ska bestå av 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige ska dock kunna adjungera ledamöter från samtliga partier till 
arvodesberedningen och valberedningen. Ekonomi- och personalberedningen tas därmed bort. 
Den tidigare välfärdsberedningen byter namn till beredningen för hållbara livsvillkor, men 
behåller i övrigt samma arbetsområden som välfärdsberedningen. 
 
Uppdragen för beredningarna ändras något. Demokratiberedningen ska inte fortsatt ha ansvar 
för att utvärdera och lämna förslag på revidering av den politiska organisationen. I 
uppdragsbeskrivningen har det tydliggjorts att beredningarna har i uppdrag att revidera 
dokument inom sitt ansvarsområde. Det har också tydliggjorts vilka fasta uppdrag som 
respektive beredning har.  
 
Arvodesberedningen ska bereda och utvärderar arvodesfrågor samt tar fram reviderat 
arvodesreglemente inför ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium ska bestämma när 
beredningen ska aktiveras.   
 
Som tidigare ska beredningarnas presidier bestå av en beredningsledare och en vice 
beredningsledare.  
 
Kommunstyrelsens utskottsorganisation 
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Kommunfullmäktige har tidigare bestämt att kommunstyrelsen ska ha tre utskott. I 
uppdragsbeskrivningen beskrivs ansvarsområdena för respektive utskott. Välfärdsutskottets 
och allmänna utskottets uppdrag är oförändrade. Personal- och ekonomiutskottet ska ha hand 
om kommunövergripande frågor som i huvudsak rör ekonomi, övergripande styrning och 
personalfrågor. Utskottets område innefattar bland annat följande områden 
förvaltningsövergripande organisationsfrågor samt ekonomi- och personalfrågor. Utskottet 
ska göra tolkningar i arvodesfrågor samt bereda budget, arbeta med kommunens 
inriktningsmål samt bereda lokalresursplaneringen.  
 
Gruppledare för partier representerade i kommunfullmäktige 
Uppdraget för gruppledare tydliggörs i uppdragsbeskrivningen. Det framgår att gruppledare 
ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala verksamheten, inklusive de 
kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna 
representanter i nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen. 
 
Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår vissa 
administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till partigruppen samt 
tillse, såvitt detta är möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots 
frånvaro. 
 
Beredningens alternativa förslag 
Vid sidan om sitt huvudförslag har demokratiberedningen lämnat ett alternativt förslag. 
Skillnaden mellan huvudförslaget och det alternativa förslaget är att kommunfullmäktiges 
ordförande samt kommunfullmäktiges andre vice ordförande i det alternativa förslaget 
föreslås vara beredningspresidium för demokratiberedningen.  
 
Juridiska bedömningar 
Förvaltningen har granskat demokratiberedningens förslag utifrån följande ett juridiskt 
perspektiv. Den sammanfattande bedömningen är att förslaget stämmer överensstämmande 
med gällande regler. Följande kan emellertid noteras.  
 
Uppdragsbeskrivningen som sådan 
Uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen får ses som en beskrivning av hur 
kommunfullmäktige föreställer sig att den politiska organisationen ska fungera. Av 
kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska anta reglementen för nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige ska också anta en arbetsordning i vilken 
närmare uppgifter om kommunfullmäktiges sammanträden ska meddelas. Dessa dokument, i 
kombination med vad som i övrigt framgår av lag, har företräde framför den av 
kommunfullmäktige antagna uppdragsbeskrivningen om det skulle finns motstridiga uppgifter 
i de respektive dokumenten.  
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Fri nomineringsrätt råder 
Av demokratiberedningens förslag framgår att kommunstyrelsens ordförande föreslås vara 
ordförande för två av utskotten och kommunstyrelsens förste vice ordförande i ett utskott. 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande föreslås vara vice ordförande i minst ett utskott. 
Vice ordförande övrigt utskott ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen och föreslås 
utses av oppositionen. 
 
Förvaltningen vill framhålla att fri nomineringsrätt råder vid tillsättande av politiska uppdrag, 
så länge valbarhetsrekvisiten i kommunallagen är uppfyllda. Gällande uppdrag i nämnder, 
styrelsen och kommunfullmäktigeberedningar gäller att den som är över 18 år och 
folkbokförd i kommunen kan väljas. För utskott måste uppdragen fördelas mellan dem som 
ledamöter eller ersättare i den nämnd eller styrelse till vilken utskottet är knutet. Eftersom fri 
nomineringsrätt råder kan kommunfullmäktige inte bestämma vilka kriterier som ska gälla för 
att någon ska få ett uppdrag. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt 
valbarhetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. Det måste vara upp till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att i varje enskilt valärende välja vem som ska ha 
ett presidieuppdrag.   
 
Med utgångspunkt i ovanstående måste formuleringarna i uppdragsbeskrivningen tolkas som 
en beskrivning om hur demokratiberedningen föreställer sig att organisationen ska fungera. 
Skrivningarna är således i hög utsträckning fakultativa och därmed inte bindande. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan utan att det påverkar lagligheten i valet 
avvika från vad som framkommer i uppdragsbeskrivningen.  
 
Alternativt förslag om demokratiberedningens presidium 
Det framgår av 11 kap. 8 § kommunallagen att förslag till budget för revisorerna ska upprättas 
av kommunfullmäktiges presidium. Bestämmelsen trädde i kraft 2017. Av förarbetena 
framgår att lagstiftaren menar att det är av principiell betydelse att beredningen av budgeten 
till revisionen får en oberoende behandling. Det har inte ansetts lämpligt att ett organ som ska 
granskas av revisionen, som exempelvis kommunstyrelsen, upprättar förslag till budget. En 
invändning från några remissinstanser var att regleringen om revisorernas budget skulle kunna 
var att det begränsar den fria nomineringsrätten. Regeringen avvisade emellertid denna 
invändning. Den praktiska effekten av regleringen är att kommunfullmäktiges presidium inte 
kan vara en del av ett politiskt organ som ska ställas under granskning.  
 
Om kommunfullmäktiges ordförande och andre vice ordförande ska vara en del av 
demokratiberedningen skulle de utgöra en instans som ska granskas av revisorerna. 
Förvaltningen bedömer inte att detta är lämpligt.  
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Ekonomiska konsekvenser 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om kommunstyrelsens och nämndernas 
organisation och ansvar bedömde förvaltningen att kostnadsökningen för ytterligare ett utskott 
skulle uppgå till cirka 160 tkr i 2022 års arvodesnivå. Denna byggde bland annat på ett 
antagande om att ekonomi- och personalberedningen skulle upphöra som instans.  
 
Den nya arvodesberedningen bedöms öka kostnaderna för den politiska organisationen med 
cirka 120 – 250 tkr det år då beredningen är aktiv. Kostnaden har beräknats i 2022 års 
arvodesnivå.  
 
Tillkomsten av gruppledaruppdrag kommer att öka kostnaderna för den politiska 
organisationen. Hur mycket beror på arvodesnivån.  
 
I övrigt bedömer förvaltningen inte att de föreslagna förändringarna kommer att ha något 
kostnadshöjande eller -minskande effekt.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet handlar om hur den politiska organisationen ska fungera. På så vis har ärendet ingen 
särskild påverkan på barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 
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Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande och det enda direktvalda politiska 
organet i kommunen. Det finns därmed ett nära förhållande mellan väljarna och dess 
representanter. Det är i kommunfullmäktige som alla frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas, exempelvis att starta ny verksamhet 
eller att avsluta befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige gör de grundläggande 
politiska prioriteringarna. 
 
Kommunfullmäktiges uppgifter regleras främst av kommunallagen. Där framgår bland 
annat att kommunfullmäktige ska besluta i frågor som rör mål och riktlinjer för 
verksamheter samt besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta vilka nämnder och 
beredningar som ska finnas samt vilka ansvar dessa ska ha. Kommunfullmäktige ska 
också välja vem som ska ha ett uppdrag i en beredning, kommunstyrelsen, 
revisionen eller i någon av nämnderna.  
 
Ett ärende i kommunfullmäktige får väckas av  
 

• en nämnd, 
• en ledamot genom motion, 
• revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget, 
• en kommunfullmäktigeberedning, om kommunfullmäktige har beslutat det, 
• styrelsen i kommunala bolag och stiftelser, om kommunfullmäktige har 

beslutat det för särskilda fall. 
 
Kommunfullmäktige anger den politiska viljeinriktningen genom olika beslut och i 
följande typer av dokument: 
 

• arbetsordning, 
• reglementen, 
• vision och mål, 
• strategisk plan och budget,  
• policys, planer och övriga styrande dokument. 

 
Den politiska viljeinriktningen formuleras av kommunfullmäktige, och till sin hjälp har 
kommunfullmäktige tre fasta beredningar och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 
kan också tillsätta tillfälliga beredningar.  
 
Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter. Antal ersättare regleras i vallagen och 
beror på valresultatet.   
 
Kommunfullmäktiges ordförande och presidium 
 
Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice 
ordföranden och dessa tre utgör kommunfullmäktiges presidium. Presidiet leder det 
högsta folkvalda politiska organet i kommunen. De har ett särskilt ansvar för 
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kommunfullmäktiges sammanträden, beredningsarbetet och budgeten för den 
politiska verksamheten.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande och presidium representerar kommunen utåt mot 
myndigheter, företag, vid statsbesök och andra officiella besök. Kommunfullmäktiges 
ordförande är den som är utsedd till kommunens högste representant utåt. 
 
Nedan listas arbetsuppgifterna för ordförande och presidium. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden  
I kommunallagen framgår vilka uppgifter som ordförande i kommunfullmäktige ska 
ha. Det framgår bland att ordföranden ska leda sammanträdet och ansvara för 
ordning samt utfärda kallelse med uppgifter om tid, plats och vilka ärenden som ska 
behandlas.  
 
Presidiet planerar, leder och ansvarar för kommunfullmäktiges sammanträden. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Ansvara för årsplaneringen för kommunfullmäktige och att ta fram ett årshjul 
där kommunfullmäktiges möten ligger efter kommunstyrelsens möten. 

• Starta verksamhetsåret med en allmänpolitisk debatt. 
• Ansvara för att kommunfullmäktige och allmänhet får ta del av intressant och 

relevant information inom ansvarsområdet. 
 
Presidiets ansvar gentemot beredningarna 
Presidiet ska säkerställa att kommunfullmäktige använder sig av sina beredningar 
och presidiet ska aktivt arbeta med att matcha rätt beredningsuppdrag till rätt 
beredning. Presidiet ska rent generellt bistå beredningarna i deras arbete. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Aktivt stödja beredningsledarna i att fullfölja erhållna uppdrag inom en 
överenskommen given tidsram samt att tillhandahålla ett gemensamt enhetligt 
årshjul för samtliga beredningar. 

• Föreslå beredningsuppdrag och ta fram beredningsdirektiv. Det ska finnas en 
tydlig genomförandeplan och tidsplan. 

• Föreslå tillsättandet av tillfälliga beredning för utredning av ärende som inte 
har naturlig hemvist i de fasta beredningarna. 

• Föreslå entledigande av tillfälliga beredningar. 
• Stämma av de fasta beredningarnas arbete och begära beredningarnas 

avrapportering i kommunfullmäktige. 
• Tillsammans med beredningsledarna aktivt planera in beredningens 

presentationer av pågående arbete i årshjulet för fullmäktige.  
• Föreslå, på eget initiativ, eller på respektive berednings, förändringar i 

beredningarnas uppdrag, sammansättning. 
• Ansvara för att beredningarna reviderar policy och dokument inom sitt 

ansvarsområde. 
• Tillsammans med Demokratiberedningen varje år anordna rådslag. 
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Budget för den politiska verksamheten 
Presidiet ansvarar för den politiska verksamhetens budget och uppföljning. Det 
innebär bland annat att: 
 

• I samband med kommunfullmäktiges antagande av nästkommande års budget 
föreslå anslag till den politiska organisationen och budget för revisorernas 
verksamhet. Presidiet ska därefter fördela anslaget mellan de olika 
instanserna. 

• Ha det samlade ansvaret för den politiska organisationens ekonomi 
 

Övrigt 
Presidiet ska även:  

• Representera kommunen vid officiella besök och företräda kommunen vid 
invigningar och liknande tillställningar. Om presidiet har förhinder tillfrågas 
kommunstyrelsens ordförande i första hand, i andra hand vice ordförande, 
därefter andre vice ordförande. 

• I samarbete med extern aktör utvärdera och ta fram förslag på ny politisk 
organisation. I det arbetet ingår uppdragsbeskrivningen och arbetsordningen 
för kommunfullmäktige. Presidiet ansvarar för att förslagen bereds och 
förankras med fullmäktiges partier.  

• Avgöra när Arvodesberedningen ska aktiveras. 
• Kalla Personal- och ekonomiutskottet till möte för informationsöverföring, minst 

fyra gånger om året 
• Kalla till överläggningar med presidierna i myndighetsnämnderna. 
• Kalla till överläggningar med den kommunala revisionen. 
• Kalla till överläggningar med gruppledarna. 
• Kalla till regelbundna överläggningar med beredningsledarna. 
• Kalla till regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium. 
• Ansvara för att kommunfullmäktiges ärendehantering är effektiv. 
• Introducera nya ledamöter till exempel genom olika utbildningsprogram.  
• Minst två gånger, samt vid behov, varje mandatperiod, anordna rundtur i 

kommunen för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för att informera 
om pågående och kommande projekt. 

• Vara kommunfullmäktiges kontakt till den kommunala revisionen. 
• Presidiet ansvarar för att gruppledarna har rätt verktyg för att introducera nya 

förtroendevalda. 
• Presidiet ansvarar för att alla ledamöter på ett jämlikt sätt har tillgång till de 

tekniska och övriga hjälpmedlen som behövs för att utföra sitt uppdrag 
effektivt. 
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Kommunfullmäktiges beredningar 
 
Beredningarna är kommunfullmäktiges organ för att formulera den politiska 
viljeinriktningen, bereda politiska framtidsfrågor, samt ta fram inriktningsmål inför 
debatt och beslut i kommunfullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av 
kommunfullmäktige men kan även själva väcka ärenden.  
 
Beredningarna behöver inte, i sitt beredningsarbete, uppnå konsensus utan kan 
lämna flera beslutsförslag. 
 
Det finns fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. 
Förutom dessa finns Valberedningen som i princip uteslutande bereder frågan om 
nominering till uppdrag i samband med ny mandatperiod.  
 
Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika 
frågor. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga 
beredningens uppdragshandling. 
 
Beredningen har möjlighet att, vid behov, adjungera sakkunniga för fördjupning i en 
fråga. 
 
Beredningarnas stöd i beredningsarbetet är kommunfullmäktiges presidium. 
Beredningen har till sitt förfogande en kontaktperson från förvaltningen. 
Beredningarna ska ha tillgång till sakkunniga utredare i den omfattning som 
uppdraget kräver. 
 
När förslag till beredningsuppdrag - beredningsdirektiv behandlas - eller 
delredovisningar sker, bör debatt ske i kommunfullmäktige. Delredovisningarna är en 
viktig del i kommunikationen mellan kommunfullmäktige och dess beredningar. 
 
När beredningens ärenden behandlas i kommunfullmäktige har de 
beredningsledamöter som inte sitter i kommunfullmäktige rätt att yttra sig och delta i 
debatten.  
 
Beredningarna arbetar samtliga med strategiska framtidsfrågor, visionen, 
inriktningsmål, policys, planer och andra styrande dokument samt utvärdering inom 
respektive berednings ansvarsområde. När vision, inriktningsmål, policys, planer och 
andra styrande dokument antas av kommunfullmäktige ska det samtidigt anges att 
utvärdering ska ske, och när utvärderingen ska redovisas. Hur utvärderingen sker 
bestämmer respektive beredning. Nedan följer ansvarsområdena för respektive 
beredning: 
 
Demokratiberedningen 
Demokratiberedningen består av 9 ledamöter med rätt till adjungering för alla partier 
som är med i kommunfullmäktige. 
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Beredningen verkar för att utveckla kontakten mellan politiken, civilsamhälle och 
medborgare, bereder och utvärderar övergripande demokratifrågor, reglementen, och 
andra långsiktiga och strategiska frågor och dokument inom sitt beredningsområde. 
Beredningen anordnar tillsammans med kommunfullmäktiges presidium årligen ett 
rådslag. 
 
Beredningens uppdrag: 

• Utvärdera och revidera reglerna för partistöd. Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera samtliga reglementen inom 

sitt område.    Mandatperiod 
• Utvärdera och utveckla kontakterna med   Mandatperiod 

 kommuninvånarna.    
• Utvärdera kommundelsstämmorna.  Mandatperiod  
• Tillsammans med KFP genomföra Rådslag Årligen 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Beredningen ska vara remissinstans gällande den externa utvärderingen av den 
politiska organisationen. 
 
Arvodesberedningen 
Beredningen består av 9 ledamöter med rätt till adjungering för alla partier som är 
med i kommunfullmäktige. 
 
Beredningen bereder och utvärderar arvodesfrågor, reglementen som rör arvoden; 
Specifikt arvodesreglementet. 
 
Beredningen Miljö och fysisk planering  
Beredningen består av 9 ledamöter. 
 
Beredningen arbetar med visionen, framtidsfrågor, inriktningsmål och utvärdering 
inom beredningens ansvarsområde, till exempel med översiktsplanen (ÖP) och 
miljöfrågor samt andra långsiktiga och strategiska frågor och dokument inom sitt 
beredningsområde. 
 
Beredningen ansvarar för att revidera dokument inom sitt ansvarsområde. 
Beredningens uppdrag: 
 

• Aktualisera översiktsplan.   Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera mål och vision för turism. Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera Miljömål.  Mandatperiod 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Beredningen för hållbara livsvillkor 
Beredningen består av 9 ledamöter. 



   
 

8 

 

 
Beredningen arbetar med övergripande välfärdsfrågor, och strävar mot Vision 2035, 
till exempel frågor som rör, skola, vård, omsorg, hela människan hela livet, kultur, 
fritid, integration. Beredningen bereder övergripande frågor kring medborgarnas 
levnadsvillkor samt andra långsiktiga och strategiska framtidsfrågor och dokument 
inom sitt beredningsområde. 
 
Beredningen ansvarar för att revidera dokument inom sitt ansvarsområde. 
 
Beredningens uppdrag: 

• Arbeta med övergripande välfärdsfrågor.  Årligen 
• Implementera Vision 2035.   Årligen 
• Bereder övergripande frågor om barn och ungas  Årligen 

samt vuxna och äldres levnadsvillkor. 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Valberedningen 
Valberedningen består av 9 ledamöter och 9 ersättare med rätt till adjungering för 
alla partier som är med i kommunfullmäktige. 
 
Valberedningen nominerar och förbereder val av ledamöter och ersättare till 
nämnder, styrelser, beredningar, bolag och stiftelser etc. 
 
Beredningsledare och ledamot i beredning 
Beredningsledare är ordinarie ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och utses 
av den styrande koalitionen. 
 
Vice beredningsledare är ordinarie ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och 
utses av oppositionen. 
 
Beredningsledaren har huvudansvaret för beredningens arbete och vice 
beredningsledare ska vara så insatt att han/hon kan träda in som beredningsledare 
vid behov. 
 
Ledamot i beredning behöver inte vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. 
  
Beredningsledarens ansvar 

• Planera beredningens arbete. 
• Utarbeta arbets- och tidsplan för varje ärende. 
• Ha uppsikt över beredningens ärenden och inlämningstider. 
• Godkänna ledamöternas deltagande i kurser. 
• Delredovisa pågående ärenden till kommunfullmäktiges presidium och till 

kommunfullmäktige. 
• Ta fram verksamhetsberättelse för varje år. I verksamhetsberättelsen listas 

bland annat pågående och avslutade beredningsuppdrag. 
• Praktiska frågor kring mötet. 
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• Samråda med kommunfullmäktiges presidium gällande beredningens 
kostnader. 

 
Vid beredningsledarens frånvaro träder vice beredningsledare in. 
 
Ledamots ansvar 

• Informera sin partigrupp om beredningens arbete och frågeställningar och 
återföra synpunkterna från partigruppen till beredningen. 

• Alltid komma förberedd till mötet. 
• Hålla sig uppdaterad inom området. 
• Delta i de kurser som beredning efter dialog med kommunfullmäktiges 

presidium bedömer är viktiga för utövandet av beredningsuppdraget.  
• Anmäla sin frånvaro till beredningsledare. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. 
 
Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarsområden 
enligt följande: 

• Ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och att återrapportering 
sker till kommunfullmäktige. 

• Bistå kommunfullmäktige i utrednings- och utvärderingsarbetet. 
• Bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Yttrandet 

inkluderar laglighetsprövning och finansiering.  
• Det åligger kommunstyrelsen att bereda och yttra sig i ärenden som ska 

handläggas av kommunfullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 
kap §§ 29 – 34 KL, till exempel: 

o Fullmäktige får hålla val utan föregående beredning. 
o Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald 

behöver inte beredas. 
o Det år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige 

besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet 
ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. 

o Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående 
beredning. 

o Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående 
beredning.  

o Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige utan 
ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag ska 
återkallas. 

o Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om 
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

• Ansvara för upprättande av verksamhetsplan där aktiviteter kopplade till 
inriktningsmålen samordnas och ansvara för uppföljningen av dessa.  

• Ansvara för att upprättande av budgeten. 
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• Ansvara för samarbete med andra parter och organisationer i regionen enligt 
beslut i kommunfullmäktige. 

• Ansvara för att verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
genomförs enligt den av kommunfullmäktige antagna budgeten. 

• Ansvara för att tjänstepersonorganisationen/förvaltningen, bedriver den av 
kommunfullmäktige beslutade verksamheten, optimalt. 

• Ansvara för att en helhetssyn genomsyrar alla sektorer och utskott. 
• Ansvara för att samordna utskottens arbete. 
• Företräda kommunen som arbetsgivare och vara personalorgan. 
• Ansvara för arbetsgivarfrågorna i kommunen. 
• Utveckla styrning och uppföljning av sektorerna. 
• Följa verksamheterna i de kommunala bolagen. 
• I enlighet med kommunfullmäktiges intentioner svara för den interna och 

externa informationen. 
• Ansvara för kommunens fasta och lösa egendom. 
• Miljöforum 
• Kommunala Pensionärsrådet. 
• Kommunala Rådet för funktionshindrade. 
• Folkhälsorådet. 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande och presidium 
 
Kommunstyrelsens presidium består av tre kommunalråd, en ordförande, en förste 
vice ordförande och en andre vice ordförande, tillika oppositionsråd.  
 
Kommunstyrelsens och utskottens presidiemöten är gemensamma för 
kommunstyrelsens och utskottens presidier. På presidiemötena avgörs om ärendet 
kräver beredning i ett utskott.  
 
Presidiet ansvarar för kommunstyrelsens sammanträden, utskottens arbete och 
övriga frågor framgår nedan: 
 
Kommunstyrelsens sammanträden 
Kommunstyrelsens ordförande utfärdar kallelsen till sammanträdet.  
 
Presidiet planerar, leder och ansvarar för kommunstyrelsens sammanträden. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Ansvara för årsplaneringen. 
• Ansvara för att kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant 

information inom ansvarsområdet. 
• Ansvara för att kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och 

regionen. 
 
Utskottens arbete 
Kommunstyrelsens presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland 
annat att stödja utskotten i ärendeberedningen.  
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Övrigt 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Tjänstepersons yttranderätt 
Kommunstyrelsen får kalla en anställd hos kommunen att närvara vid ett 
sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Den som har kallats 
till ett sammanträde får, om kommunstyrelsen beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 
 
Kommunstyrelsens utskott 
 
Välfärdsutskottets, Allmänna utskottets och Personal- och ekonomiutskottets 
presidium består av ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande 
föreslås vara ordförande för två av utskotten och kommunstyrelsens förste vice 
ordförande i ett utskott. Kommunstyrelsens andre vice ordförande föreslås vara vice 
ordförande i minst ett utskott. Vice ordförande övrigt utskott ska vara ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen och föreslås utses av oppositionen. 
 
Presidiet planerar utskottens möten. Vid presidiemötet fastställs en ärendelista till 
kommande sammanträde. På presidiemötet formuleras inga förslag till beslut. Till 
presidiemötena kallas vid behov berörda tjänstepersoner. 
 
Kommunstyrelsens och utskottens presidiemöten är gemensamma för 
kommunstyrelsens och utskottens presidier. På presidiemötena avgörs om ärenden 
kräver beredning i ett utskott eller om ärendet är färdigberett av förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslås vara ordförande för två av utskotten och 
kommunstyrelsens förste vice ordförande i ett utskott. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande föreslås vara vice ordförande i ett till två utskott.  
 
Utskottens arbete 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna 
vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapportering sker kontinuerligt till 
kommunstyrelsen. Vid avvikelse som inte kan åtgärdas inom verksamheten sker 
rapportering även till kommunfullmäktige. 
 
Information och löpande rapportering till utskotten ska utformas så att utskotten kan 
följa upp verksamheterna. Kommundirektör eller sektorchef ska på anmodan från 
kommunstyrelsen återkoppla de politiska beslut som tagits av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige, samt en gång per år redovisa ej verkställda beslut. 
 
Tjänstemäns yttranderätt 
Utskotten får kalla en anställd hos kommunen att närvara vid ett sammanträde med 
utskottet för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om 
utskottet beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 
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Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet består av 5 ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet bereder utbildnings- och sociala frågor inom bland annat följande områden: 

• förskoleverksamhet 
• grundskola och särskola 
• gymnasieutbildning 
• kommunal vuxenutbildning 
• arbetsmarknadsfrågor 
• individ- och familjeomsorg 
• äldreomsorg 
• funktionshinder 
• migration och ensamkommande flyktingbarn 
• idrott och föreningsliv 
• bibliotek 
• kultur 
• kulturskola 
• hamnen 

 
Utskottet kallar fyra gånger per år Sociala Myndighetsnämnden till möte för 
informationsöverföring.  
 
Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Utskottet bereder samhällsbyggnadsfrågor inom bland annat följande områden: 
 

• trafiksäkerhet 
• fysisk planering 
• miljö- och hälsoskydd 
• väghållning, parker 
• renhållningsverksamhet 
• köp och försäljning av fastigheter 
• vatten- och avloppsfrågor 
• kollektivtrafik 
• färdtjänst, 
• information  
• Upphandlingsfrågor 
• Lokalinvesteringar 
• Drift och underhåll av kommunägda fastigheter och anläggningar  
• Bolagsfrågor 
• Civilförsvars- och beredskapsplanering 
• Regionala frågor på uppdrag av kommunfullmäktige  
• Näringslivs- och sysselsättningsfrågor  
• Måltidsfrågor  
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Allmänna utskottet kallar fyra gånger per år Tekniska Myndighetsnämnden till möte 
för informationsöverföring.  
 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. När utskottet 
arbetar med budget ska en person 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.  
 
Personal- och ekonomiutskottet bereder kommunövergripande frågor som i huvudsak 
rör ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor. Utskottets område innefattar 
bland annat följande områden:  
 

• Förvaltningsövergripande organisationsfrågor 
• Ekonomi, finansiering och borgensfrågor  
• Personalfrågor, personal- och lönepolitik 

 
Personal- och ekonomiutskottet ska göra tolkningar av arvodesfrågor.  

 
Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens 
inriktningsmål samt bereda lokalresursplaneringen.  
 
 
Myndighetsnämnderna 
 
Myndighetsnämnderna har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare var. 
 
Myndighetsnämnderna ansvarar för myndighetsutövning mot enskild. En stor del av 
myndighetsutövningen har nämnderna delegerat till anställda i kommunstyrelsens 
förvaltning. Myndighetsnämnderna har ingen egen anställd personal. 
Kommunstyrelsen ansvarar för medel till myndighetsnämndernas verksamhet. 
 
Till presidiemöte kallas ordförande och vice ordförande. På mötet fastställs en 
ärendelista till kommande sammanträde. Ett ärende ska alltid beredas av 
förvaltningen. Ett ärende som inte är fullständigt berett återgår till förvaltningen. På 
presidiemötet formuleras inga förslag till beslut. Ordförande är sammankallande. 
 
Sociala Myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige bör utse en ordförande ur den styrande koalitionen och en vice 
ordförande ur oppositionen. 
 
Sociala myndighetsnämnden beslutar i individärenden med stöd av bl. a 
socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare 
(LVM), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), trafikförordningen, 
lag om bostadsanpassningsbidrag. 
  
Tekniska Myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige bör utse en ordförande ur den styrande koalitionen och en vice 
ordförande ur oppositionen. 
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Tekniska myndighetsnämnden beslutar i myndighetsärenden mot enskild gällande 
bygglov enligt plan- och bygglagen, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, 
marklov, förhandsbesked m.m. Nämnden behandlar även ärenden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och hälsoskyddslagen, m.m. Även 
förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor sker via Tekniska 
myndighetsnämnden när det rör myndighetsutövning mot enskild.  
 
 
Revision 
 
Revisionen består av 5 ordinarie ledamöter.  
 
Ordförande i revisionen föreslås utses av oppositionen. 
 
Revisionen granskar kommunstyrelsens verksamhet och förvaltningens verkställighet 
och arbetar som kommunallagen och revisionsreglementet föreskriver.  
 
Valnämnd 
 
Valnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
 
Kommunfullmäktige föreslås utse en ordförande och en 1:e vice ordförande ur den 
styrande koalitionen och en 2:e vice ordförande ur oppositionen. 
 
Valnämnden administrerar riksdags-, landstings- och kommunval, folkomröstningar, 
samt val till Europaparlamentet.  
 
Valnämnden arbetar som vallagen, valförordningen och reglementet föreskriver. 
 
 
Gemensam överförmyndarnämnd 
 
Stenungsunds kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Lilla Edets, Tjörns 
och Orusts kommun. Kommunfullmäktige i Stenungsund utser en ordinarie ledamot 
och en ersättare att representera Stenungsunds kommun i den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar i individärenden enligt bland annat föräldrabalkens 
regler. Nämnden arbetar enligt gällande lagstiftning och ett gemensamt framtaget 
reglemente.  
 
Stenungsund är värdkommun och väljer både ordförande och vice ordförande. Det 
vice ordförandeskapet roterar dock av tradition mellan de övriga kommunerna.   
 
Krisledningsnämnden 
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Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden aktiveras när nämndens ordförande 
bedömer att en extraordinär händelse föreligger som gör att nämnden behövs.  
 
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsens 
presidium samt ordföranden för de respektive utskotten förutsätts ingå bland de 
ordinarie ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare förutsätts bestå av ledamöter 
och ersättare från kommunstyrelsen. 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige 
Gruppledare och eventuell vice gruppledare utses av varje parti representerat i 
fullmäktige. 
 
Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 
vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partiorganisationen. 
 
Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår 
vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till 
partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på 
plats vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, kommittéer 
samt andra styrgrupper och samarbetsformer. 
 
Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. 



   
 

   
 

     
STENUNGSUNDS 
      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR DEN 
POLITISKA ORGANISATIONEN I 

STENUNGSUNDS KOMMUN 
2023 - 2026 

 

 
ALTERNATIVT FÖRSLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av dokument 
Uppdragsbeskrivning 
 

Beslutat av 
Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
KF 2022-XX-XX § XX  

Dnr 
KS 2021/1019 

Dokumentägare 
Sektor stödfunktioner 
 

Giltighetstid 
Tills vidare 

Framtagen av 
Demokratiberedningen 

Reviderad 
 

 
 



   
 

2 

 

Innehållsförteckning  
 
Kommunfullmäktige ......................................................................................................3 

Kommunfullmäktiges ordförande och presidium ..........................................................3 

Kommunfullmäktiges beredningar ................................................................................6 

Demokratiberedningen ..........................................................................................6 

Beredningen Miljö och fysisk planering .................................................................7 

Beredningen för hållbara livsvillkor .......................................................................7 

Valberedningen .....................................................................................................8 

Kommunstyrelsen .........................................................................................................9 

Kommunstyrelsens ordförande och presidium ...........................................................10 

Kommunstyrelsens utskott .........................................................................................11 

Välfärdsutskottet .................................................................................................12 

Allmänna utskottet ...............................................................................................12 

Personal- och ekonomiutskottet ..........................................................................13 

Myndighetsnämnderna ...............................................................................................13 

Sociala Myndighetsnämnden ..............................................................................13 

Tekniska Myndighetsnämnden ...........................................................................13 

Revision ......................................................................................................................14 

Valnämnd ...................................................................................................................14 

Gemensam överförmyndarnämnd ..............................................................................14 

Krisledningsnämnden .................................................................................................14 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige ..........................................15 

 
 



   
 

3 

 

Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande och det enda direktvalda politiska 
organet i kommunen. Det finns därmed ett nära förhållande mellan väljarna och dess 
representanter. Det är i kommunfullmäktige som alla frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas, exempelvis att starta ny verksamhet 
eller att avsluta befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige gör de grundläggande 
politiska prioriteringarna. 
 
Kommunfullmäktiges uppgifter regleras främst av kommunallagen. Där framgår bland 
annat att kommunfullmäktige ska besluta i frågor som rör mål och riktlinjer för 
verksamheter samt besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta vilka nämnder och 
beredningar som ska finnas samt vilka ansvar dessa ska ha. Kommunfullmäktige ska 
också välja vem som ska ha ett uppdrag i en beredning, kommunstyrelsen, 
revisionen eller i någon av nämnderna.  
 
Ett ärende i kommunfullmäktige får väckas av  
 

• en nämnd, 
• en ledamot genom motion, 
• revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget, 
• en kommunfullmäktigeberedning, om kommunfullmäktige har beslutat det, 
• styrelsen i kommunala bolag och stiftelser, om kommunfullmäktige har 

beslutat det för särskilda fall. 
 
Kommunfullmäktige anger den politiska viljeinriktningen genom olika beslut och i 
följande typer av dokument: 
 

• arbetsordning, 
• reglementen, 
• vision och mål, 
• strategisk plan och budget,  
• policys, planer och övriga styrande dokument. 

 
Den politiska viljeinriktningen formuleras av kommunfullmäktige, och till sin hjälp har 
kommunfullmäktige tre fasta beredningar och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 
kan också tillsätta tillfälliga beredningar.  
 
Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter. Antal ersättare regleras i vallagen och 
beror på valresultatet.   
 
Kommunfullmäktiges ordförande och presidium 
 
Kommunfullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och två vice 
ordföranden och dessa tre utgör kommunfullmäktiges presidium. Presidiet leder det 
högsta folkvalda politiska organet i kommunen. De har ett särskilt ansvar för 
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kommunfullmäktiges sammanträden, beredningsarbetet och budgeten för den 
politiska verksamheten.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande och presidium representerar kommunen utåt mot 
myndigheter, företag, vid statsbesök och andra officiella besök. Kommunfullmäktiges 
ordförande är den som är utsedd till kommunens högste representant utåt. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande bör vara beredningsledare för 
demokratiberedningen och kommunfullmäktiges andre vice ordförande bör vara vice 
beredningsledare.  
 
Nedan listas arbetsuppgifterna för ordförande och presidium. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden  
I kommunallagen framgår vilka uppgifter som ordförande i kommunfullmäktige ska 
ha. Det framgår bland att ordföranden ska leda sammanträdet och ansvara för 
ordning samt utfärda kallelse med uppgifter om tid, plats och vilka ärenden som ska 
behandlas.  
 
Presidiet planerar, leder och ansvarar för kommunfullmäktiges sammanträden. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Ansvara för årsplaneringen för kommunfullmäktige och att ta fram ett årshjul 
där kommunfullmäktiges möten ligger efter kommunstyrelsens möten. 

• Starta verksamhetsåret med en allmänpolitisk debatt. 
• Ansvara för att kommunfullmäktige och allmänhet får ta del av intressant och 

relevant information inom ansvarsområdet. 
 
Presidiets ansvar gentemot beredningarna 
Presidiet ska säkerställa att kommunfullmäktige använder sig av sina beredningar 
och presidiet ska aktivt arbeta med att matcha rätt beredningsuppdrag till rätt 
beredning. Presidiet ska rent generellt bistå beredningarna i deras arbete. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Aktivt stödja beredningsledarna i att fullfölja erhållna uppdrag inom en 
överenskommen given tidsram samt att tillhandahålla ett gemensamt enhetligt 
årshjul för samtliga beredningar. 

• Föreslå beredningsuppdrag och ta fram beredningsdirektiv. Det ska finnas en 
tydlig genomförandeplan och tidsplan. 

• Föreslå tillsättandet av tillfälliga beredning för utredning av ärende som inte 
har naturlig hemvist i de fasta beredningarna. 

• Föreslå entledigande av tillfälliga beredningar. 
• Stämma av de fasta beredningarnas arbete och begära beredningarnas 

avrapportering i kommunfullmäktige. 
• Tillsammans med beredningsledarna aktivt planera in beredningens 

presentationer av pågående arbete i årshjulet för fullmäktige.  
• Föreslå, på eget initiativ, eller på respektive berednings, förändringar i 

beredningarnas uppdrag, sammansättning. 
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• Ansvara för att beredningarna reviderar policy och dokument inom sitt 
ansvarsområde. 

• Tillsammans med Demokratiberedningen varje år anordna rådslag. 
 

Budget för den politiska verksamheten 
Presidiet ansvarar för den politiska verksamhetens budget och uppföljning. Det 
innebär bland annat att: 
 

• I samband med kommunfullmäktiges antagande av nästkommande års budget 
föreslå anslag till den politiska organisationen och budget för revisorernas 
verksamhet. Presidiet ska därefter fördela anslaget mellan de olika 
instanserna. 

• Ha det samlade ansvaret för den politiska organisationens ekonomi 
 

Övrigt 
Presidiet ska även:  

• Representera kommunen vid officiella besök och företräda kommunen vid 
invigningar och liknande tillställningar. Om presidiet har förhinder tillfrågas 
kommunstyrelsens ordförande i första hand, i andra hand vice ordförande, 
därefter andre vice ordförande. 

• I samarbete med extern aktör utvärdera och ta fram förslag på ny politisk 
organisation. I det arbetet ingår uppdragsbeskrivningen och arbetsordningen 
för kommunfullmäktige. Presidiet ansvarar för att förslagen bereds och 
förankras med fullmäktiges partier.  

• Avgöra när Arvodesberedningen ska aktiveras. 
• Kalla Personal- och ekonomiutskottet till möte för informationsöverföring, minst 

fyra gånger om året 
• Kalla till överläggningar med presidierna i myndighetsnämnderna. 
• Kalla till överläggningar med den kommunala revisionen. 
• Kalla till överläggningar med gruppledarna. 
• Kalla till regelbundna överläggningar med beredningsledarna. 
• Kalla till regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens presidium. 
• Ansvara för att kommunfullmäktiges ärendehantering är effektiv. 
• Introducera nya ledamöter till exempel genom olika utbildningsprogram.  
• Minst två gånger, samt vid behov, varje mandatperiod, anordna rundtur i 

kommunen för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för att informera 
om pågående och kommande projekt. 

• Vara kommunfullmäktiges kontakt till den kommunala revisionen. 
• Presidiet ansvarar för att gruppledarna har rätt verktyg för att introducera nya 

förtroendevalda. 
• Presidiet ansvarar för att alla ledamöter på ett jämlikt sätt har tillgång till de 

tekniska och övriga hjälpmedlen som behövs för att utföra sitt uppdrag 
effektivt. 
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Kommunfullmäktiges beredningar 
 
Beredningarna är kommunfullmäktiges organ för att formulera den politiska 
viljeinriktningen, bereda politiska framtidsfrågor, samt ta fram inriktningsmål inför 
debatt och beslut i kommunfullmäktige. Beredningarna får sina uppdrag av 
kommunfullmäktige men kan även själva väcka ärenden.  
 
Beredningarna behöver inte, i sitt beredningsarbete, uppnå konsensus utan kan 
lämna flera beslutsförslag. 
 
Det finns fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. 
Förutom dessa finns Valberedningen som i princip uteslutande bereder frågan om 
nominering till uppdrag i samband med ny mandatperiod.  
 
Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika 
frågor. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga 
beredningens uppdragshandling. 
 
Beredningen har möjlighet att, vid behov, adjungera sakkunniga för fördjupning i en 
fråga. 
 
Beredningarnas stöd i beredningsarbetet är kommunfullmäktiges presidium. 
Beredningen har till sitt förfogande en kontaktperson från förvaltningen. 
Beredningarna ska ha tillgång till sakkunniga utredare i den omfattning som 
uppdraget kräver. 
 
När förslag till beredningsuppdrag - beredningsdirektiv behandlas - eller 
delredovisningar sker, bör debatt ske i kommunfullmäktige. Delredovisningarna är en 
viktig del i kommunikationen mellan kommunfullmäktige och dess beredningar. 
 
När beredningens ärenden behandlas i kommunfullmäktige har de 
beredningsledamöter som inte sitter i kommunfullmäktige rätt att yttra sig och delta i 
debatten.  
 
Beredningarna arbetar samtliga med strategiska framtidsfrågor, visionen, 
inriktningsmål, policys, planer och andra styrande dokument samt utvärdering inom 
respektive berednings ansvarsområde. När vision, inriktningsmål, policys, planer och 
andra styrande dokument antas av kommunfullmäktige ska det samtidigt anges att 
utvärdering ska ske, och när utvärderingen ska redovisas. Hur utvärderingen sker 
bestämmer respektive beredning. Nedan följer ansvarsområdena för respektive 
beredning: 
 
Demokratiberedningen 
Demokratiberedningen består av 9 ledamöter med rätt till adjungering för alla partier 
som är med i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande bör vara beredningsledare för 
demokratiberedningen och kommunfullmäktiges andre vice ordförande bör vara vice 
beredningsledare.  
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Beredningen verkar för att utveckla kontakten mellan politiken, civilsamhälle och 
medborgare, bereder och utvärderar övergripande demokratifrågor, reglementen, och 
andra långsiktiga och strategiska frågor och dokument inom sitt beredningsområde. 
Beredningen anordnar tillsammans med kommunfullmäktiges presidium årligen ett 
rådslag. 
 
Beredningens uppdrag: 

• Utvärdera och revidera reglerna för partistöd. Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera samtliga reglementen inom 

sitt område.    Mandatperiod 
• Utvärdera och utveckla kontakterna med   Mandatperiod 

 kommuninvånarna.    
• Utvärdera kommundelsstämmorna.  Mandatperiod  
• Tillsammans med KFP genomföra Rådslag Årligen 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Beredningen ska vara remissinstans gällande den externa utvärderingen av den 
politiska organisationen. 
 
Arvodesberedningen 
Beredningen består av 9 ledamöter med rätt till adjungering för alla partier som är 
med i kommunfullmäktige. 
 
Beredningen bereder och utvärderar arvodesfrågor, reglementen som rör arvoden; 
Specifikt arvodesreglementet. 
 
Beredningen Miljö och fysisk planering  
Beredningen består av 9 ledamöter. 
 
Beredningen arbetar med visionen, framtidsfrågor, inriktningsmål och utvärdering 
inom beredningens ansvarsområde, till exempel med översiktsplanen (ÖP) och 
miljöfrågor samt andra långsiktiga och strategiska frågor och dokument inom sitt 
beredningsområde. 
 
Beredningen ansvarar för att revidera dokument inom sitt ansvarsområde. 
Beredningens uppdrag: 
 

• Aktualisera översiktsplan.   Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera mål och vision för turism. Mandatperiod 
• Utvärdera och revidera Miljömål.  Mandatperiod 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Beredningen för hållbara livsvillkor 
Beredningen består av 9 ledamöter. 
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Beredningen arbetar med övergripande välfärdsfrågor, och strävar mot Vision 2035, 
till exempel frågor som rör, skola, vård, omsorg, hela människan hela livet, kultur, 
fritid, integration. Beredningen bereder övergripande frågor kring medborgarnas 
levnadsvillkor samt andra långsiktiga och strategiska framtidsfrågor och dokument 
inom sitt beredningsområde. 
 
Beredningen ansvarar för att revidera dokument inom sitt ansvarsområde. 
 
Beredningens uppdrag: 

• Arbeta med övergripande välfärdsfrågor.  Årligen 
• Implementera Vision 2035.   Årligen 
• Bereder övergripande frågor om barn och ungas  Årligen 

samt vuxna och äldres levnadsvillkor. 
• Informera kommunfullmäktige om arbetet.  Årligen 

 
Ytterligare uppdrag kan tillkomma under mandatperioden.  
 
Valberedningen 
Valberedningen består av 9 ledamöter och 9 ersättare med rätt till adjungering för 
alla partier som är med i kommunfullmäktige. 
 
Valberedningen nominerar och förbereder val av ledamöter och ersättare till 
nämnder, styrelser, beredningar, bolag och stiftelser etc. 
 
Beredningsledare och ledamot i beredning 
Beredningsledare är ordinarie ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och utses 
av den styrande koalitionen. Undantag för demokratiberedningen där 
demokratiberedningens beredningsledare bör vara kommunfullmäktiges ordförande. 
 
 
Vice beredningsledare är ordinarie ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och 
utses av oppositionen. Undantag för demokratiberedningen där 
demokratiberedningens vice beredningsledare bör vara kommunfullmäktiges andre 
vice ordförande. 
 
Beredningsledaren har huvudansvaret för beredningens arbete och vice 
beredningsledare ska vara så insatt att han/hon kan träda in som beredningsledare 
vid behov. 
 
Ledamot i beredning behöver inte vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. 
  
Beredningsledarens ansvar 

• Planera beredningens arbete. 
• Utarbeta arbets- och tidsplan för varje ärende. 
• Ha uppsikt över beredningens ärenden och inlämningstider. 
• Godkänna ledamöternas deltagande i kurser. 
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• Delredovisa pågående ärenden till kommunfullmäktiges presidium och till 
kommunfullmäktige. 

• Ta fram verksamhetsberättelse för varje år. I verksamhetsberättelsen listas 
bland annat pågående och avslutade beredningsuppdrag. 

• Praktiska frågor kring mötet. 
• Samråda med kommunfullmäktiges presidium gällande beredningens 

kostnader. 
 
Vid beredningsledarens frånvaro träder vice beredningsledare in. 
 
Ledamots ansvar 

• Informera sin partigrupp om beredningens arbete och frågeställningar och 
återföra synpunkterna från partigruppen till beredningen. 

• Alltid komma förberedd till mötet. 
• Hålla sig uppdaterad inom området. 
• Delta i de kurser som beredning efter dialog med kommunfullmäktiges 

presidium bedömer är viktiga för utövandet av beredningsuppdraget.  
• Anmäla sin frånvaro till beredningsledare. 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. 
 
Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarsområden 
enligt följande: 

• Ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och att återrapportering 
sker till kommunfullmäktige. 

• Bistå kommunfullmäktige i utrednings- och utvärderingsarbetet. 
• Bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. Yttrandet 

inkluderar laglighetsprövning och finansiering.  
• Det åligger kommunstyrelsen att bereda och yttra sig i ärenden som ska 

handläggas av kommunfullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 
kap §§ 29 – 34 KL, till exempel: 

o Fullmäktige får hålla val utan föregående beredning. 
o Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald 

behöver inte beredas. 
o Det år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige 

besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet 
ledamöter eller ersättare i en nämnd utan föregående beredning. 

o Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående 
beredning. 

o Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående 
beredning.  

o Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige utan 
ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag ska 
återkallas. 
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o Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om 
samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

• Ansvara för upprättande av verksamhetsplan där aktiviteter kopplade till 
inriktningsmålen samordnas och ansvara för uppföljningen av dessa.  

• Ansvara för att upprättande av budgeten. 
• Ansvara för samarbete med andra parter och organisationer i regionen enligt 

beslut i kommunfullmäktige. 
• Ansvara för att verksamheten både ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

genomförs enligt den av kommunfullmäktige antagna budgeten. 
• Ansvara för att tjänstepersonorganisationen/förvaltningen, bedriver den av 

kommunfullmäktige beslutade verksamheten, optimalt. 
• Ansvara för att en helhetssyn genomsyrar alla sektorer och utskott. 
• Ansvara för att samordna utskottens arbete. 
• Företräda kommunen som arbetsgivare och vara personalorgan. 
• Ansvara för arbetsgivarfrågorna i kommunen. 
• Utveckla styrning och uppföljning av sektorerna. 
• Följa verksamheterna i de kommunala bolagen. 
• I enlighet med kommunfullmäktiges intentioner svara för den interna och 

externa informationen. 
• Ansvara för kommunens fasta och lösa egendom. 
• Miljöforum 
• Kommunala Pensionärsrådet. 
• Kommunala Rådet för funktionshindrade. 
• Folkhälsorådet. 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande och presidium 
 
Kommunstyrelsens presidium består av tre kommunalråd, en ordförande, en förste 
vice ordförande och en andre vice ordförande, tillika oppositionsråd.  
 
Kommunstyrelsens och utskottens presidiemöten är gemensamma för 
kommunstyrelsens och utskottens presidier. På presidiemötena avgörs om ärendet 
kräver beredning i ett utskott.  
 
Presidiet ansvarar för kommunstyrelsens sammanträden, utskottens arbete och 
övriga frågor framgår nedan: 
 
Kommunstyrelsens sammanträden 
Kommunstyrelsens ordförande utfärdar kallelsen till sammanträdet.  
 
Presidiet planerar, leder och ansvarar för kommunstyrelsens sammanträden. Det 
innebär bland annat att: 
 

• Ansvara för årsplaneringen. 
• Ansvara för att kommunstyrelsen får ta del av intressant och relevant 

information inom ansvarsområdet. 
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• Ansvara för att kommunstyrelsen får ta del av trender i samhället och 
regionen. 

 
Utskottens arbete 
Kommunstyrelsens presidium ska bistå utskotten i deras arbete. Det innebär bland 
annat att stödja utskotten i ärendeberedningen.  

 
Övrigt 
Kommunstyrelsens presidium representerar kommunen som arbetsgivare i officiella 
sammanhang och efter förfrågan från kommunfullmäktiges presidium även i andra 
sammanhang.  
 
Tjänstepersons yttranderätt 
Kommunstyrelsen får kalla en anställd hos kommunen att närvara vid ett 
sammanträde med kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Den som har kallats 
till ett sammanträde får, om kommunstyrelsen beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 
 
Kommunstyrelsens utskott 
 
Välfärdsutskottets, Allmänna utskottets och Personal- och ekonomiutskottets 
presidium består av ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande 
föreslås vara ordförande för två av utskotten och kommunstyrelsens förste vice 
ordförande i ett utskott. Kommunstyrelsens andre vice ordförande föreslås vara vice 
ordförande i minst ett utskott. Vice ordförande övrigt utskott ska vara ledamot eller 
ersättare i kommunstyrelsen och föreslås utses av oppositionen. 
 
Presidiet planerar utskottens möten. Vid presidiemötet fastställs en ärendelista till 
kommande sammanträde. På presidiemötet formuleras inga förslag till beslut. Till 
presidiemötena kallas vid behov berörda tjänstepersoner. 
 
Kommunstyrelsens och utskottens presidiemöten är gemensamma för 
kommunstyrelsens och utskottens presidier. På presidiemötena avgörs om ärenden 
kräver beredning i ett utskott eller om ärendet är färdigberett av förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande föreslås vara ordförande för två av utskotten och 
kommunstyrelsens förste vice ordförande i ett utskott. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande föreslås vara vice ordförande i ett till två utskott.  
 
Utskottens arbete 
Utskotten bereder ärenden till kommunstyrelsen och ska följa upp verksamheterna 
vad gäller ekonomi, kvalitet, måluppföljning och verkställighet av beslut fattade av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapportering sker kontinuerligt till 
kommunstyrelsen. Vid avvikelse som inte kan åtgärdas inom verksamheten sker 
rapportering även till kommunfullmäktige. 
 
Information och löpande rapportering till utskotten ska utformas så att utskotten kan 
följa upp verksamheterna. Kommundirektör eller sektorchef ska på anmodan från 
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kommunstyrelsen återkoppla de politiska beslut som tagits av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige, samt en gång per år redovisa ej verkställda beslut. 
 
Tjänstemäns yttranderätt 
Utskotten får kalla en anställd hos kommunen att närvara vid ett sammanträde med 
utskottet för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får, om 
utskottet beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Välfärdsutskottet 
Välfärdsutskottet består av 5 ledamöter och fem ersättare. 
 
Utskottet bereder utbildnings- och sociala frågor inom bland annat följande områden: 

• förskoleverksamhet 
• grundskola och särskola 
• gymnasieutbildning 
• kommunal vuxenutbildning 
• arbetsmarknadsfrågor 
• individ- och familjeomsorg 
• äldreomsorg 
• funktionshinder 
• migration och ensamkommande flyktingbarn 
• idrott och föreningsliv 
• bibliotek 
• kultur 
• kulturskola 
• hamnen 

 
Utskottet kallar fyra gånger per år Sociala Myndighetsnämnden till möte för 
informationsöverföring.  
 
Allmänna utskottet 
Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 
Utskottet bereder samhällsbyggnadsfrågor inom bland annat följande områden: 
 

• trafiksäkerhet 
• fysisk planering 
• miljö- och hälsoskydd 
• väghållning, parker 
• renhållningsverksamhet 
• köp och försäljning av fastigheter 
• vatten- och avloppsfrågor 
• kollektivtrafik 
• färdtjänst, 
• information  
• Upphandlingsfrågor 
• Lokalinvesteringar 
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• Drift och underhåll av kommunägda fastigheter och anläggningar  
• Bolagsfrågor 
• Civilförsvars- och beredskapsplanering 
• Regionala frågor på uppdrag av kommunfullmäktige  
• Näringslivs- och sysselsättningsfrågor  
• Måltidsfrågor  

 
Allmänna utskottet kallar fyra gånger per år Tekniska Myndighetsnämnden till möte 
för informationsöverföring.  
 
Personal- och ekonomiutskottet  
Personal- och ekonomiutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare. När utskottet 
arbetar med budget ska en person 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.  
 
Personal- och ekonomiutskottet bereder kommunövergripande frågor som i huvudsak 
rör ekonomi, övergripande styrning och personalfrågor. Utskottets område innefattar 
bland annat följande områden:  
 

• Förvaltningsövergripande organisationsfrågor 
• Ekonomi, finansiering och borgensfrågor  
• Personalfrågor, personal- och lönepolitik 

 
Personal- och ekonomiutskottet ska göra tolkningar av arvodesfrågor.  

 
Personal- och ekonomiutskottet ska bereda budget, arbeta med kommunens 
inriktningsmål samt bereda lokalresursplaneringen.  
 
 
Myndighetsnämnderna 
 
Myndighetsnämnderna har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare var. 
 
Myndighetsnämnderna ansvarar för myndighetsutövning mot enskild. En stor del av 
myndighetsutövningen har nämnderna delegerat till anställda i kommunstyrelsens 
förvaltning. Myndighetsnämnderna har ingen egen anställd personal. 
Kommunstyrelsen ansvarar för medel till myndighetsnämndernas verksamhet. 
 
Till presidiemöte kallas ordförande och vice ordförande. På mötet fastställs en 
ärendelista till kommande sammanträde. Ett ärende ska alltid beredas av 
förvaltningen. Ett ärende som inte är fullständigt berett återgår till förvaltningen. På 
presidiemötet formuleras inga förslag till beslut. Ordförande är sammankallande. 
 
Sociala Myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige bör utse en ordförande ur den styrande koalitionen och en vice 
ordförande ur oppositionen. 
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Sociala myndighetsnämnden beslutar i individärenden med stöd av bl. a 
socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare 
(LVM), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), trafikförordningen, 
lag om bostadsanpassningsbidrag. 
  
Tekniska Myndighetsnämnden 
Kommunfullmäktige bör utse en ordförande ur den styrande koalitionen och en vice 
ordförande ur oppositionen. 
 
Tekniska myndighetsnämnden beslutar i myndighetsärenden mot enskild gällande 
bygglov enligt plan- och bygglagen, bygganmälan, rivningslov, rivningsanmälan, 
marklov, förhandsbesked m.m. Nämnden behandlar även ärenden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och hälsoskyddslagen, m.m. Även 
förebyggande åtgärder enligt lagen om skydd mot olyckor sker via Tekniska 
myndighetsnämnden när det rör myndighetsutövning mot enskild.  
 
 
Revision 
 
Revisionen består av 5 ordinarie ledamöter.  
 
Ordförande i revisionen föreslås utses av oppositionen. 
 
Revisionen granskar kommunstyrelsens verksamhet och förvaltningens verkställighet 
och arbetar som kommunallagen och revisionsreglementet föreskriver.  
 
Valnämnd 
 
Valnämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. 
 
Kommunfullmäktige föreslås utse en ordförande och en 1:e vice ordförande ur den 
styrande koalitionen och en 2:e vice ordförande ur oppositionen. 
 
Valnämnden administrerar riksdags-, landstings- och kommunval, folkomröstningar, 
samt val till Europaparlamentet.  
 
Valnämnden arbetar som vallagen, valförordningen och reglementet föreskriver. 
 
 
Gemensam överförmyndarnämnd 
 
Stenungsunds kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Lilla Edets, Tjörns 
och Orusts kommun. Kommunfullmäktige i Stenungsund utser en ordinarie ledamot 
och en ersättare att representera Stenungsunds kommun i den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 
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Överförmyndarnämnden beslutar i individärenden enligt bland annat föräldrabalkens 
regler. Nämnden arbetar enligt gällande lagstiftning och ett gemensamt framtaget 
reglemente.  
 
Stenungsund är värdkommun och väljer både ordförande och vice ordförande. Det 
vice ordförandeskapet roterar dock av tradition mellan de övriga kommunerna.   
 
Krisledningsnämnden 
 
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje kommun finnas en 
krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden aktiveras när nämndens ordförande 
bedömer att en extraordinär händelse föreligger som gör att nämnden behövs.  
 
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsens 
presidium samt ordföranden för de respektive utskotten förutsätts ingå bland de 
ordinarie ledamöterna. Övriga ledamöter och ersättare förutsätts bestå av ledamöter 
och ersättare från kommunstyrelsen. 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige 
Gruppledare och eventuell vice gruppledare utses av varje parti representerat i 
fullmäktige. 
 
Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 
vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partiorganisationen. 
 
Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår 
vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till 
partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på 
plats vid ordinarie ledamots frånvaro. 
 
Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, kommittéer 
samt andra styrgrupper och samarbetsformer. 
 
Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 187 Dnr: KS 2022/409 
 
Antagande av arvodesreglemente 2023-2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar arvodesreglemente för 2023–2026. Uppräkning av 
arvodesbeloppen ska utföras årligen utifrån riksdagsmannaarvodet från föregående år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arvodesreglementet reglerar formerna för förtroendevaldas förmåner i form av bland annat 
arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Enligt Uppdragsbeskrivning för den 
politiska organisationen (antagen av fullmäktige den 25 juni 2018 § 82) har 
demokratiberedningen i uppdrag att inför varje ny mandatperiod utvärdera och revidera 
arvodesreglementet. Demokratiberedningen har därför gjort en översyn av reglementet inför 
mandatperioden 2023–2026. 
 
Arvodesreglementet reglerar sammanträdes- och förrättningsarvode samt de specifika 
förtroendeuppdragens fasta arvoden genom procentuella delar av riksdagsmannaarvodet som 
höjs varje år i november. De procentuella beloppen i arvodesreglementet räknas därför upp 
årligen utifrån det nya riksdagsmannaarvodet. Arvodesreglementet 2023–2026 är baserat på 
riksdagsmannaarvodet 2022 som är 71 500 kronor.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Bilaga 1, Förteckning över de procentuella förändringarna 
Arvodereglemente 2023–2026 
Arvodesreglemente 2018–2022 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/409
2022-04-25

 
Mia Skytt Till kommunfullmäktige 
Nämndsekreterare/utredare 
 
 
Antagande av arvodesreglemente 2023–2026 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar arvodesreglemente för 2023–2026. Uppräkning av 
arvodesbeloppen ska utföras årligen utifrån riksdagsmannaarvodet från föregående år. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arvodesreglementet reglerar formerna för förtroendevaldas förmåner i form av bland annat 
arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Enligt Uppdragsbeskrivning för den 
politiska organisationen (antagen av fullmäktige den 25 juni 2018 § 82) har 
demokratiberedningen i uppdrag att inför varje ny mandatperiod utvärdera och revidera 
arvodesreglementet. Demokratiberedningen har därför gjort en översyn av reglementet inför 
mandatperioden 2023–2026. 
 
Arvodesreglementet reglerar sammanträdes- och förrättningsarvode samt de specifika 
förtroendeuppdragens fasta arvoden genom procentuella delar av riksdagsmannaarvodet som 
höjs varje år i november. De procentuella beloppen i arvodesreglementet räknas därför upp 
årligen utifrån det nya riksdagsmannaarvodet. Arvodesreglementet 2023–2026 är baserat på 
riksdagsmannaarvodet 2022 som är 71 500 kronor.  
 
Beskrivning av ärendet 
I och med översynen föreslår demokratiberedningen följande förändringar i 
arvodesreglementet: 
 
§ 2 i) Kommundelsstämmor har tagits bort.  

§ 16:1 Förtydligande om vilket belopp genom hänvisning till bilaga.  

§ 17 Gäller även förrättningar, tidigare gällde paragrafen endast sammanträden. 

§ 17:1 Förtydligande om vilket belopp genom hänvisning till bilaga. 

§ 17:3 Kompletterande mening:  
Studiebesök planeras och godkänns av ordförande eller beredningsledare. 
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§ 18 Ersättningstaket för summan av de arvoden som kan betalas ut höjs. Arvodet som betalas 
ut kan per kalendermånad, istället för kalenderår, inte överstiga 100 % av månadsarvodet för 
kommunalrådet med heltidsuppdrag. 
§ 19 

- Hur ersättning för förlorad arbetsinkomst ska begäras har förändrats, textstycket har 
därför reviderats för att följa den nya rutinen och hänvisar nu till Mina sidor på 
kommunens hemsida.  

- Förrättningsarvode ska också rapporteras av sekreterare eller annan utsedd. 
- Förtroendevald ska kunna begära ersättning för förlorad arbetsinkomst samt annan 

ersättning inom två år från dagen ett sammanträde eller motsvarande har ägt rum, till 
skillnad från 1 år enligt tidigare reglemente. 
 

§ 21 I stället för kommunstyrelsen ska personal- och ekonomiutskottet tolka och avgöra i 
särskilda fall ersättningsnivån. Vilket också behöver beslutas i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 
§ 24 Kompletterande mening: 
Som förtroendevald förväntas ni ta tjänstledigt i den utsträckning som uppdraget kräver. 
 

Förändringar i Bilaga 1 till arvodesreglementet: 
Ett nytt arvode för gruppledare införs. Det kan delas mellan en gruppledare samt en vice 
gruppledare om partiet har valt att organisera sig så. Arvodet innebär att dessa får 2,5 % var, eller 
om endast en person innehar rollen så får denne hela arvodet på 5 %. 
 
Ett nytt arvode införs för sammanträdesarvode då en förtroendevald deltagit på sammanträden 
över 8 timmar totalt på en dag. 
 
§ 4, Tillkommande mening: 
Personal- och ekonomiutskottet ska godkänna begäranden om ersättning för kostnader enligt  
§ 4. 
 
Förändringarna som demokratiberedningen föreslår i de respektive procentsatserna redovisas i 
Bilaga 1, Förteckning över de procentuella förändringarna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringarna demokratiberedningen föreslår i arvodesreglementet leder till ökade kostnader 
och behov av en utökad ram för den politiska organisationen. För att uppskatta merkostnaden 
har arvodena jämförts utifrån riksdagsmannaarvodet 2021 som reglementet för 2022 är 
baserat på. Riksdagsmannaarvodet för 2021 var 69 900 kronor. För att kunna göra en 
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rättvisande jämförelse har beräkningarna gjorts utifrån att den politiska organisationen ser 
likadan ut. Hänsyn har alltså inte tagits till förändringar som kommer att genomföras i den 
politiska organisationen i samband med den nya mandatperioden. Den uppskattade ökade 
kostnaden är därmed totalt 1 248 tkr.  
 
Utöver de höjda arvodena tillkommer en kostnadsökning till följd av tidigare beslut om 
inrättandet av ett personal- och ekonomiutskott på cirka 160 tkr per år enligt 2022 års 
arvodesnivå. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör förtroendevaldas arvoden och ersättningar, därför medför ärendet inga 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Förändringarna i arvodesreglementet strider inte mot gällande lagstiftning. Komplettering i 
kommunstyrelsens delegationsordning är dock nödvändig för att ge personal- och 
ekonomiutskottet mandat att tolka och avgöra kring arvoden samt ersättningar i särskilda fall.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-25 
Bilaga 1, Förteckning över de procentuella förändringarna 
Arvodereglemente 2023–2026 
Arvodesreglemente 2018–2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 



 
 

 

Bilaga Dnr KS 2022/409
2022-04-29

 
 
 
 
Bilaga 1, Förteckning över de procentuella förändringarna 
 
Fasta arvoden 
 

Uppdrag: Reglemente 
2018–2022 

Arvode per 
månad 2022 
(Beräknat på 
riksdagsmanna- 
arvode 2021) 

Förslag  
2023–2026 

Arvode per 
månad enligt 
nytt förslag 
(Beräknat på 
riksdagsmannaarvode 
2021) 

Ökning 

Beredningsledare 4 % 2 796 kr 5% 3 495 kr 699 kr 

Kommunalråd 90 % 62 910 kr 100 % 69 900 kr 6 990 kr 

1 vice 
ordförande KS 

67,5 % 47 183 kr 70 % 48 930 kr 1 747 kr 

2 vice 
ordförande KS 

67,5 % 47 183 kr 80 % 55 920 kr 8 737 kr 

Vice ordförande 
ALM 

4 % 2 796 kr 5 % 3 495 kr 699 kr 

Vice ordförande 
VÄL 

4 % 2 796 kr 5 % 3 495 kr 699 kr 

Ordförande 
SMN 

24 % 16 776 kr 25 % 17 475 kr 699 kr 

Vice ordförande 
SMN 

12 % 8 388 kr 12,5 % 8 738 kr 350 kr 

Ordförande 
revisionen 

9,6 % 6 710 kr 15 % 10 485 kr 3 775 kr 

Revisor 8 % 5 592 kr 10 % 6 990 kr 1 398 kr 

Ordförande ÖF 4 % 2 796 kr 5 % 3 495 kr 699 kr 

Vice ordförande 
ÖF 

1, 6 % 1 118 kr 2,5 % 1 748 kr 630 kr 

Gruppledare för 
partier  

(tillkommande 
arvode) 

- 5 %, alternativt 
2,5 % om det 
finns en vice 
gruppledare 

3 495/1 748 kr Nytt 
arvode 

Vice gruppledare  (tillkommande 
arvode) 

- 2,5 %, 
alternativt  
0 % 

1 748/ 0 kr Nytt 
arvode 
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Sammanträdesarvode 
 

Uppdrag/Tid: Reglemente 
2018–2022 

Ersättning 2022 
(Beräknat på 
riksdagsmannaarvode 
2021) 
 

Förslag  
2023–2026 

Ersättning 
enligt förslag 
2026-2026 
(Beräknat på 
riksdags-
mannaarvode 
2021)  

Ökning 

Heldagsersättning, 
över 4 timmar 2 % 1398 kr 3 % 2 097 kr 

699 kr 
Över 8 timmar 
totalt på en dag 

(tillkommande 
arvode) - 4,5 %    Uppskattningsvis 

32 tkr* 
Halvdagsersättning 
t.o.m. 4 timmar 1,28 % 895 kr 1,5 % 1 049 kr 

154 kr 
Sammanträde 
t.o.m. 1 timma 0,48 % 336 kr 0,6 % 419 kr 84 kr 
Protokollsjustering 0,48 % 336 kr 0,5 % 350 kr 14 kr 

 

* Detta är en uppskattad summa utifrån att 12 ledamöter, vilket är antalet i kommunstyrelsen 
som får sammanträdesarvode, erhåller arvode två gånger per år, istället för arvodet 
”Heldagsersättning, över 4 timmar”. 

 

Förrättningsarvode 
 

Uppdrag Reglemente 
2018–2022 

Arvode per 
förrättning 2022 
(Beräknat på 
riksdagsmannaarvode 
2021) 

Förslag  
2023–2026  

Arvode per 
förrättning 
enligt förslag 
2023-2026 
(Beräknat på 
riksdagsmannaarvode 
2021) 

Ökning 

Borglig vigsel 
med 
kommunens 
vigselförrättare 
– en timma per 
vigsel 

 
0,24 %  
(t.om. en timma 
förrättningsarvode) 

 
168 kr 

 
0,5 % 

 
350 kr 

 
182 kr 
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Kostnadsersättningar 

Kostnad Reglemente 
2018–2022 

Ersättning 2022  Förslag  
2023-2026 

Ersättning 
2023-2026 

Ökning 

Barntillsynsersättning 0,31%  Max 217 kr per 
timma 

0,5 % Max 350 kr per 
timma 

133 kr 

Vård av 
funktionshindrad eller 
svårt sjuk 

0,31%  Max 217 kr per 
timma 

0,5 % Max 350 kr per 
timma 

133 kr 

Funktionsnedsatt 
förtroendevald 

2,4%  Max 1 678 kr per 
månad 

3 % Max 2 097 kr 
per månad 

419 kr 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun. 
Arvodesreglementet består av Allmänna bestämmelser med bilagor samt SKR:s cirkulär 
1991:144, ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 1 st och 2 § 1 st 
kommunallagen (nedan KL) (2017:725). 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller  
§ 15 § samt §§ 8 - 13, § 19 6:e st samt §§ 20 – 22 samt bilaga 1 i tillämpliga delar. 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3 – 7, §§ 8 – 14 och § 17. 

I dokumentet benämns de som omfattas av bestämmelserna med samlingsbegreppet 
förtroendevald. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 

dess utskott samt övriga nämnder, liksom revisorernas sammanträden. 

b) Skriftliga dokumenterade sammanträden med tillsatta utredningskommittéer, 
projektgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper. 

c) Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför. 

d) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget, så kallade förrättningar, enligt bilaga 1  
§ 3. 

e) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 
annan motpart till kommunen. 

f) Överläggning med företrädare för annan kommunal instans än instansen den 
förtroendevalde själv tillhör. 

g) Sammankomst med kommunal samrådsinstans/intressentsammansatt instans. 

h) Överläggning med verksamhetschef eller annan anställd vid den kommunala instans 
den förtroendevalde själv tillhör. 

i) Presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott. 

j) Besiktning eller inspektion. 

k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

l) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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§ 2:1 Lunch 
Sammanträdesarvode utgår inte för lunch. 

 
§ 2:2 Flera ersättningsberättigade sammanträden på samma dag 
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte 
rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. 

 
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 
pensions- och semesterförmåner 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

 
§ 3:1 Anställd 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst vid deltagande i 
sammanträde eller förrättning med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Förlorad arbetsinkomst styrks genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. 
 

§ 3:2 Egen företagare 
Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst 
av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från Skatteverket avseende företagets 
inkomstdeklaration och utifrån det görs en individuell bedömning av kommunstyrelsen. 

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. 
 

§ 3:3 Schablon 
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av inkomst av tjänst eller överskott av rörelse 
enligt den senast fastställda inkomstdeklarationen, utifrån den del som härrör sig till 
anställning eller företaget, på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

§ 3:4 Särskilda arbetsförhållanden 
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, exempelvis vid nattarbete/skiftarbete/schema 
och dylikt (såväl dag som nattarbete). Arbetets art ska vara av den karaktären att arbetspasset 
inte går att bryta. Löneavdraget ska vara styrkt, arbetsledare ska bekräfta att arbetspasset inte 
kan brytas. Detta gäller schemalagd arbetstid, inte övertid. 
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§ 3:5 Studiebesök i verksamheten 
Förtroendevald i nämnd, styrelse, utskott eller beredning har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för studiedagar, eller liknande, kopplat till uppdraget under högst 30 timmar/år. 

 

§ 3:6 Ersättning utgår inte 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att lönebortfallet 
uppkom. Framställan om ersättning görs till kommunstyrelsen. 

 

§ 4 Förlorad tjänstepensionsförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad tjänstepensionsförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Förtroendevalda som kan visa att tjänstepensionen faktiskt påverkas men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 
§ 6 Kommunal pension 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
det kommunala pensionsreglementet. 

 

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden med mera 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

 
 

Ersättning för kostnader 

§ 8 Resekostnader/reseersättning 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
Reseersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår om avståndet mellan 
bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km. 
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§ 9 Traktamente och resetillägg i samband med kurs/konferens/studiebesök 
Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för restid, resekostnader och i 
förekommande fall traktamente. 

Traktamente och resetillägg utgår endast för flerdygnsförrättningar och om avståndet mellan 
bostaden och förrättningsstället överstiger 50 km. 

 
§ 10 Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 11 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i kommunal eller privat barnomsorg. 

 

§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

 

§ 12 Förtroendevald med funktionshinder, särskilda kostnader 
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning 
och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp 
som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

§ 13 Övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i § 8 - § 12 betalas ersättning om den förtroendevalda kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader, till exempel kostnader för egna företagare 
enligt bilaga 3. 

 

§ 14 Ersättning utgår inte 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
Framställan om ersättning görs till kommunstyrelsen. 
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Arvoden med mera 

§ 15 Årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Om förtroendevalde med årsarvode på grund av sjukdom eller liknande är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, görs avdrag med ett månadsarvode för varje hel kalendermånad som den 
förtroendevalde är frånvarande. Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode, uppbär 
ersättaren årsarvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet enligt semesterlagen utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

Avgår förtroendevald med årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas årsarvodet mellan 
avgående och tillträdande i förhållande till den tid, var och en av dem innehaft uppdraget. 

 

§ 16 Begränsat årsarvode 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annan 
omständighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två (2) månader 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har ersättare utsetts för förtroendevald med 
begränsat årsarvode, uppbär ersättaren årsarvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 
Förtroendevald med begränsat årsarvode har rätt till ledighet enligt semesterlagen utan att 
arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan 
fullgöras. 

 

§ 16:1 Beredningsledare och vice beredningsledare 
Beredningsledare och vice beredningsledare erhåller både begränsat årsarvode och 
sammanträdesersättning med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Beredningsledare i tillfälliga beredningar, erhåller endast begränsat årsarvode för de månader 
uppdraget kan styrkas med dokumenterade sammanträden. 

 

§ 17 Arvode för sammanträden, förrättningar med mera 
Förtroendevalda, som inte ersätts med årsarvode eller begränsat årsarvode, har rätt till 
ersättning per sammanträde eller förrättning med ett fast belopp som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga 1. 

§ 17:1 Beredningsledare och vice beredningsledare 
Beredningsledare och vice beredningsledare erhåller både begränsat årsarvode och 
sammanträdesersättning enligt belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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§ 17:2 Vigselförrättare borgerlig vigsel 
Vigselförrättare i Stenungsunds kommun erhåller förrättningsarvode med en timma per 
förrättad vigsel. 

 
§17:3 Studiebesök i verksamheten 
Förtroendevald i nämnd, styrelse, utskott eller beredning har rätt till förrättningsarvode för 
studiedagar, eller liknande, kopplat till uppdraget, i den omfattning som uppdraget kräver. 
Studiebesök planeras och godkänns av ordförande eller beredningsledare. 

 

§ 18 Ersättningstak 
Summan av de arvoden som utbetalas till en förtroendevald under ett år kan per 
kalendermånad inte överstiga 100 procent av månadsarvodet för kommunalråd med 
heltidsuppdrag. 

Utses kommunstyrelsens ordförande till omfattande interkommunala uppdrag, med fasta 
arvoden som sammanlagt överstiger ett (1) inkomstbasbelopp per kalenderår, ska samordning 
begäras och det kommunala arvodet sänkas med överskjutande belopp. 

 

Gemensamma bestämmelser 
 

§ 19 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 3 - 6 §§ och 8 - 13 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster och kostnader ska anmälas elektroniskt genom Mina Sidor på 
kommunens hemsida.  

Arvode enligt 15 och 16 §§ betalas ut utan föregående anmälan. 

Sammanträdesarvode och förrättningsarvode enligt 17 § rapporteras av fullmäktiges, 
nämndens eller utskottens sekreterare eller annan utsedd. 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

 

§ 20 Försäkring 
För förtroendevald gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Förtroendevald med 
årsarvode erbjuds grupplivförsäkring. 
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§ 21 Tolkning av bestämmelserna 
Personal- och ekonomiutskottet tolkar och avgör i varje särskilt fall ersättningsnivån enligt 
dessa bestämmelser. Vid tolkningen tillämpas SKR:s cirkulär 1991:144 Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 
 
 

§ 22 Utbetalning 
Årsarvoden och begränsat årsarvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut enligt gällande löneutbetalningsrutiner. 
 

 
§ 23 Återbetalningsskyldighet 
I de fall där utbetalning av förlorad arbetsförtjänst, kostnadsersättningar, arvoden etcetera 
skett på felaktig grund är förtroendevald skyldig att återbetala ev. utbetald ersättning till 
kommunen. 
 

§ 24 Förväntningar 
Kommunalrådet, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsrådet förväntas utöva 
sitt uppdrag på heltid. 

Samtliga förtroendevalda, utöver kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 
oppositionsrådet, med årsarvode eller begränsat årsarvode förväntas utöva sitt uppdrag i den 
utsträckning som uppdraget kräver. Som förtroendevald förväntas du ta tjänstledigt i den 
utsträckning som uppdraget kräver och dessutom verka för att hålla dig välinformerad och 
uppdaterad om den verksamhet du har uppdrag för.
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Bilaga 1 
1 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden  
(Procentsatsen anger procent av riksdagsmannaarvodet 2022) 

 
Uppdrag Procent Arvode per månad Förutsättningar 

 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges ordförande 32 % 22 880 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf. 16 % 11 440 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige. 

Beredningsledare 5 % 3 575 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

Vice beredningsledare 2,5 % 1 788 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen. 

 Kommunstyrelsen 

Kommunalråd 100 % 71 500 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 70 % 50 050 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande/oppositionsråd 

80 % 57 200 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt. 

Personal- och ekonomiutskottet 

Ordföranden i personal- och 
ekonomiutskottet är kommunalråd eller 
KS 1:e vice ordförande 

 0 kr  

Vice ordförande i personal- och 
ekonomiutskottet är någon från 
oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

 Allmänna utskottet 

Ordföranden i allmänna utskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

 0 kr  

Vice ordförande i allmänna utskottet är 
någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 

Välfärdsutskottet 

Ordföranden i Välfärdsutskottet är 
kommunalråd eller KS 1:e vice 
ordförande 

 0 kr  

Vice ordföranden i Välfärdsutskottet är 
någon från oppositionen 

5 % 3 575 kr Om oppositionsrådet innehar uppdraget 
utgår ingen ersättning. 
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Uppdrag  Procent  Arvode per månad 
 

 Förutsättningar 

Sociala myndighetsnämnden 
Ordförande i sociala myndighetsnämnden 25 % 17 875 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

Vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden 

12,5 % 8 938 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden. 

 Tekniska myndighetsnämnden 

Ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden 

20 % 14 300 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Vice ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden 

10 % 7 150 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

 Revisionen 

Ordförande i Revisionen 15 % 10 725 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget. 

Revisor 10 % 7 150 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget 

 Överförmyndarnämnden 

Ordförande 5 % 3 575 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

Vice ordförande 2,5 % 1 788 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode 

 Valnämnd 

Ordförande Valnämnd (valår) 4 % 2 860 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (EU-val) 2,4 % 1 716 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnd 

2:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 430 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

1:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för valnämnden 

2:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 858 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Ordförande Valnämnd (ej valår) 0,8 % 572 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Förtroendevalda utan årsarvode och övriga 
medverkande vid valförrättning och 
röstsammanräkning i samband med 
allmänna val 

  Beslutas av kommunstyrelsen efter 
förslag från Valnämnden 
 

Gruppledare 

Gruppledare för partier representerade i 
kommunfullmäktige 
(Arvodet halveras om partiet har en  
vice gruppledare) 

5% / 
2,5 % 

3 575 kr  
/1 788 kr 

Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för möten med 
KFP eller gruppledarmöten.  

Vice gruppledare för partier 
representerade i kommunfullmäktige 
(Arvodet utgår inte om partiet endast  
har 1 gruppledare) 

2,5% / 
0% 

1 788 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för möten med 
KFP eller gruppledarmöten.  
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2 § Sammanträdesarvoden 

 

Sammanträdestid/Uppgift Procent Belopp 

Heldagsersättning, över 8 timmar 4,5% 3 218 kr 

Heldagsersättning, över 4 timmar 3% 2 145 kr 

Halvdagsersättning, t.o.m. 4 timmar 1,5% 1 073 kr 

Sammanträde t.o.m. 1 timme 0,6% 429 kr 

Protokollsjustering 0,5 % 358 kr 

Sekreterare i beredningar 0,64 % 458 kr 

 
3 § Förrättningsarvode 

 

Sammanträdestid/Uppgift Procent Belopp 

Heldagsersättning över 4 timmar 0,96 % 686 kr 

Halvdagsersättning, t.o.m. 4 timmar 0,64 % 458 kr 

T.o.m. 1 timme 0,24 % 172 kr 

Borgerlig vigsel med kommunens 
vigselförrättare – en timma per vigsel 

  0,5 % 358 kr 

 
Sammanträdesarvode och förrättningsarvode kan utgå med högst 3 218 kr per dag. 

 

4 § Kostnadsersättningar 
 

Kostnad Procent Belopp 

Barntillsynsersättning 0,5% Max 358 kr per timma 

Vård av funktionshindrad/svårt sjuk 0,5% Max 358 kr per timma 

Funktionsnedsatt förtroendevald 3% Max 2145 kr per månad 

 
  Personal- och ekonomiutskottet ska godkänna begäranden om ersättning för kostnader enligt § 4. 
 
 

5 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Ersättning lämnas för styrkt belopp, maximalt det belopp som framräknas ur formeln: 

riksdagsmannaarvodet (71 500 kr år 2022) x 12 
12x165 timmar (=1 980 timmar) = 433 kr per timma 

 

Vid ersättning enligt schablon lämnas ersättning med det belopp som framräknas ur formeln 
deklarerad årsinkomst jml. § 3:3 
12x165 timmar (= 1 980 timmar) Maximalt 433 kr per timma 
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6 § Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 
Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

7 § Ersättning för förlorad semesterförmån 
Styrkt/Verifierat belopp: 
Alt. a) förlorad semesterersättning, maximalt: 13 % på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 
Alt. b) förlorade semesterdagar, maximalt 8 timmar 

 
 

8 § Reseersättning 
Utgår i samband med sammanträde eller förrättning om avståndet mellan bostaden och 
sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 

 

9 § Traktamente och resetillägg 
Traktamente och resetillägg utgår endast för flerdygnsförrättningar och om avståndet mellan 
bostaden och förrättningsstället överstiger 50 kilometer. 

 

10 § Pension och avgångsersättningar samt omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda 
Regleras i bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättningar antagen av 
kommunfullmäktige 2004-04-20 § 50 och ”Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08 § 115. 

 

11 § Uppräkning 
Beräkningsgrunden för arvoden till förtroendevalda är riksdagsmannaarvodet för föregående 
år. Riksdagsmannaarvodet för 2022 är 71 500 kr. 
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Bilaga 2 

 
Ägardirektiv gällande arvode till förtroendevalda i helägda kommunala bolag 
Bolag som omfattas: Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi- och Miljö AB  
Ersättning utgår enligt det av kommunfullmäktige antagna Arvodesreglementet för 
förtroendevalda. 
Begränsat årsarvode till ordförande: 
Stenungsunds Hem AB 

 

Uppdrag Procent Arvode per månad 

Ordförande 20 % 14 300 kr 

Vice ordförande 10 % 7 150 kr 

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

 1 001 kr 

 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 

 

Uppdrag Procent Arvode per månad 

Ordförande 15,2 % 10 868 kr 

Vice ordförande 7,6 % 5 434 kr 

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

 761 kr 

 
 

Ägardirektiv gällande arvode till förtroendevalda i Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

Ersättning utgår enligt det av kommunfullmäktige antagna Arvodesreglementet för 
förtroendevalda. 
 
Begränsat årsarvode till ordförande: 

 

Uppdrag Procent Arvode per månad 

Ordförande 9,6 % 6 864 kr  

Vice ordförande 75 % av ordförandes 
arvode 

7,2% 5 148 kr  

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

 480 kr  
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Bilaga 3 

 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Cirkulärnr:1991:144 

 
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § Av 1 § framgår att bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL. 
Bestämmelserna gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare. Hit räknas också uppdrag som 
kommunalråd. Minoritetsföreträdare betraktas som övriga förtroendevalda (prop 1975/76:187 
s 423-425). Vill kommunen ha fler regler om kommunalråden än vad som framgår av 7 § kan 
sådana regler tas in. 

 

Uppdrag i styrelser för bolag och andra juridiska personer som kommunerna äger eller har 
intressen i (kommunala företag) omfattas inte av reglerna i kommunallagen om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda (prop 1990/91:117 s 66). Ersättning betalas i dessa fall direkt av 
de juridiska personerna. Statliga uppdrag omfattas inte heller (prop s 66). 

 

Heltids- eller deltidsuppdrag 
Av de nya reglerna framgår att heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på en betydande del av heltid inte heller i fortsättningen har någon rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorade pensions- och semesterförmåner. 
Heltidsuppdrag och deltidsuppdrag som betalas med betydande årsarvoden bör nämligen från 
ersättningssynpunkt jämställas med anställning (prop s 66 och 169). Ingenting hindrar 
kommunen från att frivilligt ta hänsyn till detta vid avvägningen av nivån på årsarvodena. 

 

Kommunerna bör lägga fast den gräns för uppdragens omfattning över vilken rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och för förlorade pensions- och semesterförmåner 
upphör (prop s 169). Här hänvisas till propositionen 1982/83:97 s 24-25 om de 
förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommuner och landstingskommuner där en naturlig 
gräns för vad som kan anses som "betydande del av heltid" ansågs gå vid en 
sysselsättningsgrad om 40 procent av heltid. Inom förvärvslivet ger en tjänstgöring av sådan 
omfattning rätt till fulla sociala avtalsförmåner. Många kommuner använder sig redan av 
denna gräns. I propositionen sades vidare att när en enskild förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett understiger 40 procent av heltid men där den sammanlagda 
tiden medför ett högre uttag av arbetstiden än 40 procent av heltid dessa förtroendevalda inte 
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skulle ersättas för förlorad arbetsförtjänst utan i stället ersättas med fasta arvoden. Den nya 
kommunallagen säger ingenting om denna situation varför dessa tidigare förarbetsuttalanden 
fortfarande får anses vara aktuella. 

 
 

Förtroendeuppdraget upphör 
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den 
förtroendevalde upphör att vara valbar (4 kap 8 §KL) eller när fullmäktige befriar en 
förtroendevald, som önskar avgå, från uppdraget (4 kap 9 §). Det sker också om fullmäktige 
återkallar uppdraget (4 kap 10 §). 

 

Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
2 § Av förarbetena (prop s 67) framgår att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
främst bör avse den tid som de förtroendevalda tjänstgör vid sammanträden med fullmäktige 
och nämnder. Närvaro av ersättare och annan förtroendevald som med stöd av regeln i 6 kap 
19 § KL medgetts närvarorätt vid sådana sammanträden bör också berättiga till ersättning. Det 
bör dock observeras att en årsarvoderad förtroendevald som medgetts närvarorätt inte har rätt 
till arvode utöver sitt årsarvode (jfr 1 § andra stycket). Förrättningar som genomförs på 
uppdrag av en nämnd bör från ersättningssynpunkt likställas med sammanträden. I övrigt bör 
det ankomma på kommunerna att själva avgöra vilka aktiviteter som ska omfattas av rätten till 
ersättning och vilken tid som ska grunda sådan rätt. Det kan enligt förarbetena t ex gälla 
sammanträden med partigrupper, studiebesök, kurser och konferenser. 

 

I förarbetena anges vidare att utanför reglerna om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
bör falla den tid för inläsning av handlingar och annat material som behövs inför fullmäktige- 
och nämndsammanträden och andra förrättningar. Dock anförs att kommunerna givetvis även 
i fortsättningen får besluta om arvoden och andra ersättningar för sådant arbete. I vårt system 
kan det anförda beaktas vid bestämmande av arvodets nivå. 

 

I 2 § a) - m) i vårt förslag har vi räknat upp aktiviteter som berättigar till ersättning. Vi har valt 
att låta uppräkningen av aktiviteterna styra - förutom ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
för förlorade pensions- och semesterförmåner - arvode och ersättning för kostnader. 

 

Närvarande ersättare med flera 
Som nämnts anger förarbetena att närvaro vid sammanträden med fullmäktige och nämnder 
bör berättiga till ersättning. Förarbetena ger inga klara besked i frågan om det inom ramen för 
skälighetsnormen är möjligt för en kommun att reducera ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst samt för förlorade semester- och pensionsförmåner såvitt avser de ersättare som 
enbart är närvarande och de andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Rättsläget får på 
denna punkt betecknas som ovisst och frågan får överlämnas till rättspraxis. 

När det gäller arvoden är det med hänsyn till regeln om att lika uppdrag ska arvoderas lika 
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enligt vår mening möjligt för kommunerna att besluta att närvarande ersättare endast får ett 
reducerat arvode eller inget arvode alls när de inte tjänstgör. Vi gör samma bedömning när det 
gäller de förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Regeln får justeras så att den får det 
innehåll som kommunen lokalt önskar. 

 
 

Partigruppmöten 
Här avses inte partimöten i största allmänhet utan endast de möten som hålls inför ett 
kommande sammanträde med den instans som anges i 2 § a). 

 

Möjligheterna att ersätta deltagande i den här typen av möten var en nyhet i 1977 års 
kommunallag (prop 1975/76:187 s 230). 

Departementschefen ansåg att dessa förberedande sammanträden borde räknas in i 
förtroendeuppdraget och således vara ersättningsgilla. Ersättning bör betalas endast till de 
förtroendevalda som är ledamöter eller ersättare i de instanser som anges i 2 § a). 

 

Studiedagar inom den egna förvaltningen 
I förbundets bestämmelser från 1979 togs frågan upp om möjligheterna att betala ersättning 
till de förtroendevalda när de studerar den egna nämndens förvaltning. Syftet med denna 
studieverksamhet är att göra de förtroendevalda bättre förtrogna med den förvaltning de har 
att styra. Denna fråga har inte tagits upp i förarbetena till den nya kommunallagen. Frågan har 
inte heller prövats i rättspraxis. Studiedagar inom den egna förvaltningen kan enligt vår 
mening bidra till att de förtroendevalda får bättre möjligheter att sköta sina uppdrag. Det bör 
därför vara möjligt att betala ersättning för denna studieverksamhet. Med tanke på 
kommunallagens skälighetsnorm är det lämpligt att maximera ersättning till till exempel ett 
visst antal dagar per år. 

 

Vidareutbildning av förtroendevalda 
Ersättning bör kunna betalas för uppkomna kostnader, till exempel kursavgifter, när 
förtroendevalda deltar i kurser med kommunal anknytning och som har ett direkt samband 
med förtroendeuppdraget. Jfr också cirkulär 78.096 Vidareutbildning av förtroendevalda. I 
bestämmelserna avses ersättning för deltagande i sådana utbildningar som inte det kommunala 
partistödet eller det utbildningsbidrag som partierna eventuellt får är avsedda att täcka (jfr 
proposition 1975/76:187 s 235 och 425). 

 

Presidiemöten 
Presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder och nämndutskott är 
ersättningsgilla. Även andra presidiemöten bör vara ersättningsgilla, till exempel möten 
mellan kommunstyrelsens ordförande och andra nämndpresidier. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 

Allmänt 
Som nämnts i de allmänna utgångspunkterna tar vi inte ställning till ersättningarnas höjd i 
kronor räknat. Målsättningen är att de förtroendevalda ska tillförsäkras en skälig 
kompensation för vad de kan gå miste om när de fullgör sina uppdrag (proposition sida 66). 
Lagen talar inte om full ersättning. En allmän utgångspunkt är dock att beloppen ska sättas på 
en sådan nivå att ingen av ekonomiska skäl ska vara förhindrad att åtaga sig kommunala 
förtroendeuppdrag (proposition sida 65). Vad som är skäligt får bestämmas utifrån de lokala 
förutsättningarna (proposition sida 169). "Skälig ersättning" innefattar både en minimigräns 
och en maximigräns för hur stor ersättningen kan vara (proposition sida 68, 169). 

Vi har valt att ange beräkningsgrunderna i en bilaga till bestämmelserna. Fördelen med detta 
förfarande är att kommunerna härigenom undviker att täta ändringar måste göras i själva 
ersättningsbestämmelserna. 

Kommunerna bör ställa krav på att de förtroendevaldas förluster och kostnader styrks på 
något för kommunen godtagbart sätt. För det fall en förtroendevald inte kan styrka sina 
förluster/kostnader måste förlusten i stället beräknas efter någon schablonmetod. 

Både arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner är enligt riksskatteverket belagda med sociala avgifter (jfr proposition 
1975/76:187 sida 425). Uppburna arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt 
för förlorade pensions- och semesterförmåner är att hänföra till inkomst av tjänst. 

 

Förlorad arbetsinkomst 
3 § Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller av 
jordbruksfastighet (proposition sida 67). Till arbetsinkomst torde också kunna hänföras 
provision, tantiem, bonus med mera 

 

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom av "passivt ägande" till 
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst (proposition sida 
67). 

 

Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag omfattande mer än 40 procent 
av heltid har ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ingenting hindrar kommunen 
från att frivilligt ta hänsyn till detta vid avvägningen av nivån på årsarvodena eftersom de 
årsarvoderade inte omfattas av rättigheterna i de nya obligatoriska reglerna och inte heller av 
principen om att lika uppdrag ska arvoderas lika. Lagstiftaren utgår också ifrån att 
kommunerna frivilligt tillgodoser dessa förtroendevaldas intressen (proposition sida 69). 

Det är väsentligt att märka att varken lagtexten eller förarbetena talar om att de 
förtroendevalda ska garanteras full ersättning utan säger att ersättningen ska vara skälig. Det 



18 

är naturligtvis upp till de enskilda kommunerna att bedöma vad som är skäligt. 

Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar 
tiden för själva sammanträdet eller motsvarande enligt 2 § tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, till exempel omklädnad. 

 

Svårigheter kan uppstå att beräkna den förlorade arbetsinkomsten för egna företagare och 
andra fria yrkesutövare. Lagstiftaren utgår dock ifrån att schabloner måste accepteras i relativt 
stor utsträckning för att det system en kommun slutligen väljer inte ska bli alltför 
administrativt betungande. Det förutsätts att ersättningen kan grundas på till exempel timlön 
enligt avtal, sjukpenninggrundande inkomst, taxerad inkomst eller något annat underlag som 
är lätt tillgängligt. Inget speciellt system förordas utan valet överlämnas åt fullmäktige 
(proposition sida 68, 168). 

 

Vi har valt att som huvudregel föreslå att den förtroendevalde i samband med yrkande om 
ersättning ska styrka sin förlust på ett för kommunen godtagbart sätt. Detta kan ske till 
exempel genom ett intyg från arbetsgivaren eller genom en kopia av lönebeskedet. Av 
intyget eller lönebeskedet ska framgå hur stort löneavdrag som arbetsgivaren gjort på grund 
av fullgörandet av förtroendeuppdraget. 

För det fall den förtroendevalde kan visa att en förlust i och för sig uppkommer men inte till 
vilket belopp ska en schablonberäkning göras. Denna regel kan aktualiseras när det gäller till 
exempel fria yrkesutövare och egna företagare. Vi har valt att i bilagan föreslå en lösning som 
bygger på sjukpenningen för dag som beräkningsgrund. Nackdelen med sjukpenningen som 
beräkningsgrund är att den förtroendevalde inte erhåller full kompensation eftersom 
sjukpenningen inte till fullo motsvarar inkomstförlusten utan endast 90 procent av den (jfr 
proposition 1982/83:97 sida 26–27). Detta kan kompenseras genom att sjukpenningen 
multipliceras med 110 procent på sätt vi gjort i bilagan. Fördelen är att systemet är enkelt och 
besparar kommunerna en kontrollapparat eftersom man kan nyttja Försäkringskassans 
uppgifter. 
Sjukpenningen är i sig maximerad vid inkomster över 7,5 basbelopp. Det tak som finns 
inbyggt i systemet kan också utnyttjas som en automatisk övre gräns för hur stor ersättning 
kommunen betalar ut. 

 

Förlorad pensionsförmån 
4 § Huvudregeln är att den förtroendevalde ska styrka sin förlust på något för kommunen 
godtagbart sätt. 

 

I praktiken kommer denna ersättning att avse avtalade och övriga frivilliga pensioner. 
Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
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Ersättning för förlorad pensionsförmån kan utges utan direkt samband med förlorad 
arbetsinkomst (prop s 68). Det kan rent faktiskt vara så att en förtroendevald först vid ett 
senare tillfälle (pensionsdagen) än när den förlorade arbetsinkomsten kan fastställas kan 
konstatera om även pensionsförmån gått förlorad och hur stor förlusten i så fall är. Den 
förtroendevalde kan redan i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst begärs 
yrka ersättning för förlorad pensionsförmån. Kan den förtroendevalde styrka att pensionen i 
och för sig påverkas men inte med exakt hur mycket ska kommunen då göra det 
schablonpåslag på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst som framgår av bilagan. 
Påläggets storlek ska vara skäligt och får bedömas utifrån de lokala förutsättningarna. Den 
förtroendevalde kan i stället välja att yrka ersättning först vid pensionstillfället då den exakta 
förlusten torde kunna fastställas. 

 

Maximiersättningen kan sättas till x antal kronor per år. Ett alternativ är att knyta 
maximibeloppet till viss procent av ett bestämt årsarvode eller till basbeloppet. 

 

Förlorad semesterförmån 
5 § Semesterförmån kan utgöras av både kontant semesterersättning och ett antal 
semesterdagar grundade på semestergrundande inkomst och arbetstid. 

I semesterlagen finns regler om frånvaro från arbetet som är semesterlönegrundande. Dit 
räknas inte frånvaro på grund av kommunala förtroendeuppdrag. Inom den privata sektorn 
kan det finnas förtroendevalda som förlorar semesterlön och semesterdagar på grund av att de 
utövar kommunalt förtroendeuppdrag. Eftersom förtroendeuppdraget inte är en anställning 
kan någon semesterrätt inte grundas på förtroendeuppdraget. 

Ersättning för förlorad semesterförmån kan utges utan direkt samband med förlorad 
arbetsinkomst (proposition s 68). Det kan rent faktiskt vara så att den förtroendevalde först 
vid ett senare tillfälle än när den förlorade arbetsinkomsten kan fastställas (i praktiken 

dock inte senare än inom två år från sammanträdet eller motsvarande) har möjlighet att 
konstatera huruvida semesterförmåner också gått förlorade. 

För det fall den förtroendevalde redan i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst 
begärs kan styrka att även semesterförmånerna i och för sig påverkas men inte med exakt hur 
mycket ska kommunen göra det schablonpåslag på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som framgår av bilagan. Nivån på detta pålägg ska vara skäligt och får 
bedömas utifrån de lokala förutsättningarna. 

6 § I denna bestämmelse regleras rätten till ersättning vid särskilda arbetsförhållanden m m. 
Det kan till exempel inträffa att en förtroendevald med skiftarbete måste ta ledigt från ett 
nattskift för att kunna delta i ett dagsammanträde. Bestämmelsen innebär att ersättning utgår 
också i dessa och liknande fall. 

I tredje stycket klargörs att en förtroendevald som fått schablonersättning inte kan återkomma 
och begära ytterligare ersättning med stöd av huvudregeln om ersättning för styrkta förluster. 
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ARVODEN med mera 

Allmänt 
Alla arvoden kommer även framöver att vara frivilliga. 

 

Arvodet är en ersättning för det arbete som är förenat med själva förtroendeuppdraget. Ett 
arvode får numera inte till någon del inkludera ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för 
förlorade pensions- eller semesterförmåner (proposition sida 169). De kommuner som i sina 
arvoden räknat in viss ersättning för inkomstförluster ska nu renodla arvodena till att avse 
endast ersättning för själva uppdraget. I praktiken innebär detta att arvodena i dessa fall 
kommer att behöva sänkas (proposition sida 69, 169). 

 

Av 4 kap 15 § första stycket KL framgår att lika uppdrag ska arvoderas lika. Undantag gäller 
enligt andra stycket för de årsarvoderade för vilka till exempel uppdragstid och uppdragets 
innehåll kan läggas till grund för bestämningen av arvodesnivån. Arvodet till dessa 
förtroendevalda kan med andra ord differentieras med avseende på uppdragets tid och 
innehåll (proposition sida 170). En del kommuner sätter arvodet i relation till kanslichefens 
eller kommunalrådens lön/ersättningar. Här vill vi peka på att många kommuner tillämpar de 
allmänna bestämmelserna (AB 89) i tillämpliga delar på kommunalråden, till exempel vid 
sjukdom och annan långvarig frånvaro. 

 

Årsarvode 
7 § Antalet förtroendevalda med årsarvoden kan variera från tid till annan. Normalt omfattas 
ordförande och ibland vice ordförande i kommunstyrelsen. §ven ordförande i andra 
kommunala nämnder, överförmyndare med flera kan ha årsarvoden. Om underlag för 
kommunala beslut om ersättningar till förordnade förmyndare för underåriga, gode män och 
förvaltare, se cirkulär 1990:120. 

 

Heltidsengagerade förtroendevalda kan få ledighet - motsvarande arbetstagares semester - 
med bibehållet arvode (jfr Kaijser-Riberdahl, Kommunallagarna II, 6 uppl, s 422). 
Skälighetsnormen torde kräva att antalet lediga dagar på något sätt maximeras. 

 

Begränsat arvode 
8 § Administrativa och andra skäl kan tänkas ligga bakom en kommuns beslut att utge ett fast 
arvode (begränsat arvode) till en förtroendevald trots att sysselsättningsgraden understiger 40 
procent av heltid. Av förarbetena framgår att "begränsade årsarvoden" kan utges (prop s 66). I 
dessa fall kan vid sidan om det begränsade arvodet även föreligga en rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och för förlorade pensions- och semesterförmåner. 

 

Begränsat arvode blir aktuellt främst för vissa ordföranden och vice ordföranden i nämnderna. 
I bilaga till bestämmelserna bör anges belopp och vem som omfattas. En del kommuner sätter 
det begränsade arvodet i relation till kanslichefens eller kommunalrådens lön/ersättningar. 
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Arvode för sammanträden med mera 
9 § Arvode ska utgå med iakttagande av regeln om att förtroendevalda med lika uppdrag ska 
arvoderas med lika belopp. 

Våra bestämmelser utgår från två alternativa system att beräkna arvodena. Det ena systemet 
bygger på grund- och timarvoden. Det andra systemet bygger på fasta hel- eller 
halvdagsersättningar. Alternativa lösningar kan finnas i fråga om beräkningen och vad som 
ska ersättas. 

 
 

Vi har utformat bestämmelsen så att årsarvoderad förtroendevald inte har rätt till särskilt 
arvode för sammanträden eller motsvarande utöver sitt årsarvode. Vill kommunen att denna 
möjlighet trots allt ska finnas får regeln justeras i enlighet härmed. Kommunen kan på frivillig 
väg ge de årsarvoderade ersättning för till exempel deltagande i fullmäktigesammanträdena. 

 

Vidare har vi - i enlighet med nuvarande kommunal praxis - utformat bestämmelsen så att 
timarvode betalas även för restid och tid för praktiska förberedelser, till exempel tid för 
omklädning. Vi har dock undantagit de förtroendevalda som för motsvarande tid erhåller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst (jfr 6 §2 stycket). Motivet till detta undantag är en 
bedömning av vad som kan anses skäligt. Det är vår bedömning att detta undantag inte står i 
direkt strid mot principen att lika uppdrag ska arvoderas lika. Det torde inte heller ha varit 
lagstiftarens mening att de förtroendevalda som får ersättning för förlorad arbetsinkomst ska 
dubbelkompenseras när det gäller ersättning för restid och tid för praktiska förberedelser. 
Frågan berörs inte i förarbetena så rättsläget får därför på denna punkt betecknas som ovisst. 

 

Utanför den föreslagna ersättningsgilla tiden faller tid för inläsning av handlingar och annat 
material inför sammanträdena. Inget hindrar dock att kommunen vid nivåbestämningen av 
arvodena tar hänsyn till att viss del av arvodet ska avse inläsningstid. 

 

Jourtjänstgöring kan bli aktuell inom vissa kommuner. Detta berör främst den eller de 
nämnder som har uppgifter inom socialtjänsten. I vissa kommuner torde även den eller de 
nämnder som fullgör räddningstjänstens uppgifter kunna beröras. Närmare regler om vad som 
ska gälla i detta avseende bör vid behov tas in i ersättningsbestämmelserna, till exempel 
beträffande helg- och kvällstjänstgöring. 

 

Kommunal pension 
10 § Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar mer än 40 
procent av heltid omfattas i allmänhet av det kommunala pensionsreglementet, jfr cirkulär 
1987:126. En förtroendevald som omfattas av den kommunala pensionsordningen kan inte 
enligt de nya reglerna samtidigt få ersättning för förlorade pensionsförmåner som är att 
hänföra till anställning (proposition sida 68). 
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Ersättning för kostnader 
11 § De lokala förhållandena får avgöra bestämmelsens närmare utformning. Förhållandena 
kan variera i betydande omfattning mellan kommunerna beroende på kommunstruktur (tätort 
eller landsbygd) och kommunstorlek. Vårt förslag bygger på att det kommunala reseavtalet 
läggs till grund för beräkningen av ersättning för resekostnader. 

Om en kommun önskar införa en maximering av kostnaderna för resa med egen bil på annat 
sätt än vad som framgår av reseavtalet ska i bilagan till bestämmelserna införas en 
begränsning till till exempel x öre per kilometer. Kommunen kan också införa särskilda 
bestämmelser som säger att kostnader för resa med allmänna kommunikationsmedel ersätts 
med verifierat belopp och övriga verifierade kostnader med maximalt x kronor. 

 
 

Barntillsynskostnader 
12 § I anledning av 1977 års kommunallag klargjordes att barntillsynskostnader är 
ersättningsgilla (prop 1975/76:187 s 233, 425). Här avses inte kostnader för den ordinarie 
kommunala barnomsorgen. 

Begreppet "vårda" är inte avsett att tolkas strikt mot bakgrund av föräldrabalkens 
vårdnadsbegrepp. Med barn som vårdas i den förtroendevaldes familj avses också barn som 
rent faktiskt vistas där, exempelvis om barnet är inackorderat. I förslaget finns möjlighet att 
sätta en övre åldersgräns på barnet. 

 

Förslaget är utformat så att ersättning inte ska utgå om tillsynen utföres av egna 
familjemedlemmar. Motivet till detta är enbart en bedömning av vad som kan vara rimligt och 
skäligt. Alternativt kan bestämmelsen utformas på följande sätt: 

 

Kommunen tillhandahåller en lista på dagbarnvårdare. Vederbörande förtroendevald tar själv 
kontakt med dagbarnvårdaren. Den förtroendevalde betalar direkt till dagbarnvårdaren ett av 
kommunen fastställt belopp. Kostnaden ersätts efter anmälan. 

 

Ytterligare en annan lösning är att knyta maximeringen av ersättningen till det belopp som 
utgår till av kommunen anställd dagbarnvårdare. 

 

Kostnader för vård eller tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
13 § I anledning av 1977 års kommunallag klargjordes att kostnader för tillsyn av 
funktionshindrad under ersättningsbar tid är ersättningsgilla (prop 1975/76:187 s 233, 425). 
Det är enligt vår bedömning rimligt att vård eller tillsyn av svårt sjuk bedöms på samma sätt. 

 

De kostnader som kan bli aktuella att ersätta i detta fall är framför allt sådana som 
uppkommer då någon anlitas för vård av handikappad eller svårt sjuk i den förtroendevaldes 
bostad. 
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Vid bedömningen av frågan om vilka som ska anses handikappade i denna bestämmelse bör 
reglerna i 9 kap 2 § lagen om allmän försäkring kunna tjäna som vägledning. I denna 
bestämmelse regleras bland annat vem som har rätt till handikappersättning. 

 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
14 § De exempel på ersättningsberättigade kostnader som återfinns i bestämmelsen är 
hämtade ur förarbetena till 1977 års kommunallag (prop 1975/76:187 s 233). Det får 
ankomma på varje kommun att från fall till fall bedöma vilka ytterligare kostnader som 
skäligen kan anses vara av liknande slag. 

 
 

Övriga kostnader 
15 § Kommunerna är hänvisade till en lokal bedömning av vilka kostnader i övrigt som 
skäligen bör ersättas när de föranletts av ett kommunalt förtroendeuppdrag (prop 1975/76:187 
s 232). 

 

Kommunerna bör kunna ställa upp villkor för att ersättning ska kunna utgå med stöd av 
regeln. Bestämmelsen innebär att kommun ska utge ersättning enbart i de fall då den 
förtroendevalde i realiteten saknat möjlighet att vidtaga åtgärder för att begränsa kostnaderna 
eller att se till att kostnaderna inte uppkom. 

 

En förtroendevald kan ofta anses ha goda möjligheter att samordna förvärvsarbete och 
förtroendeuppdrag så att särskilda kostnader inte ska behöva uppkomma. Bestämmelsen ger 
dock utrymme för ersättning i de fall då en åtgärd inom vederbörandes arbetsområde av 
naturliga skäl icke kan uppskjutas utan allvarligt men. 

Som exempel på övriga kostnader anges i förarbetena till 1977 års kommunallag kostnaderna 
för representation, skrivhjälp och telefon (proposition 1975/76:187 s 232). Vidare kan man 
tänka sig att ersätta lantbrukare som nödgats anställa extra mjölkningspersonal. Ett annat 
exempel är tandläkare som anlitat vikarier för att ta emot patienter eller liknande. 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 
16 § Ersättningar enligt 3–6 §§ och 11-15 §§ utbetalas efter yrkande av den förtroendevalde. 
Det är upp till kommunen att avgöra hur en kostnad bör styrkas. Uppkomna kostnader kan 
styrkas med kopia av kvitto, biljetter o d. Förlorade arbetsinkomster samt pensions- och 
semesterförmåner kan styrkas genom kopia av lönebesked, intyg från arbetsgivaren o.d. 

 

17 § I bestämmelsen har angivits vissa preskriptionstider. Motsvarigheten till dessa saknas i 
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äldre förslag. Mot bakgrund av de nya obligatoriska reglerna framstår det som praktiskt att 
införa någon form av tidsfrist. 

 

När det gäller förlorad arbetsinkomst har vi satt gränsen till ett år från dagen för sammanträde 
eller motsvarande. Inom denna tidsfrist torde alla oavsett löneform (tvåveckorslön, 
månadslön, provisionslön osv) ha fått besked om eventuella avdrag. 

 

När det gäller förlorade pensionsförmåner så bedömer vi att det med hänsyn till 
skälighetsnormen är möjligt att ha en regel som säger att de förtroendevalda ska framställa 
sina yrkanden inom två år från pensionstillfället (dvs inom två år från dagen för sjuk-, förtids- 
eller ålderspensionering). 

 

När det gäller förlorade semesterförmåner har vi valt en tidsfrist om två år från dagen för 
sammanträde eller motsvarande. Detta har sin grund i systemet med intjänandeår och semesterår. 
Efter två år torde det vara klarlagt hur stor förlust den förtroendevalde gjort. 

 

När det gäller övriga ersättningar, dvs kostnadsersättningar, har vi valt en tidsfrist om ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande. 

 

Tolkning av bestämmelserna 
18 § Alla uppkommande ersättningsfall kan inte förutses. Problem vid tolkningen av 
bestämmelserna kan uppkomma. Det är lämpligt att kommunen avgör tolkningsfrågorna 
centralt. Vi har i förslaget lagt tolkningsfrågorna på kommunstyrelsen. 

 

Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 
19 § I bestämmelsen anges när den förtroendevalde ska få sina ekonomiska förmåner 
utbetalade. 
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Stenungsunds 
kommun. 
Arvodesreglementet består av Allmänna bestämmelser med bilagor samt SKL:s cirkulär 
1991:144, ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 1 st och 2 § 1 st 
kommunallagen (nedan KL) (2017:725). 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller § 
15 § samt §§ 8 - 13, § 19 6:e st samt §§ 20 – 22 samt bilaga 1 i tillämpliga delar. 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3 – 7, §§ 8 – 14 och § 17. 
I dokumentet benämns de som omfattas av bestämmelserna med samlingsbegreppet 
förtroendevald. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och

dess utskott samt övriga nämnder, liksom revisorernas sammanträden,
b) skriftliga dokumenterade sammanträden med tillsatta utredningskommittéer,

projektgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper,
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa,

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget s.k förrättningar enligt bilaga 1 § 3.

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör,

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
h) överläggning med verksamhetschef eller annan anställd vid det kommunala organ den

förtroendevalde själv tillhör,
i) presidiemöte i fullmäktige, nämnd, utskott eller kommundelstämmor,
j) besiktning eller inspektion,
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
m) kommundelsstämmor
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§ 2:1 Lunch
Sammanträdesarvode utgår inte för lunch.

§ 2:2 Flera ersättningsberättigade sammanträden på samma dag
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte
rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt
bilaga 1.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 
pensions- och semesterförmåner 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

§ 3:1 Anställd
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst vid deltagande i
sammanträde eller förrättning med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.
Förlorad arbetsinkomst styrks genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. 

§ 3:2 Egen företagare
Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av inkomst 
av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från Skatteverket avseende företagets 
inkomstdeklaration och utifrån det görs en individuell bedömning av kommunstyrelsen. 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. 

§ 3:3 Schablon
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av inkomst av tjänst eller överskott av rörelse 
enligt den senast fastställda inkomstdeklarationen, utifrån den del som härrör sig till 
anställning eller företaget, på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

§ 3:4 Särskilda arbetsförhållanden
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, exempelvis vid nattarbete/skiftarbete/schema 
och dylikt (såväl dag som nattarbete). Arbetets art ska vara av den karaktären att arbetspasset 
inte går att bryta. Löneavdraget ska vara styrkt, arbetsledare ska bekräfta att arbetspasset inte 
kan brytas. Detta gäller schemalagd arbetstid, inte övertid. 
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§ 3:5 Studiebesök i verksamheten
Förtroendevald i nämnd, styrelse, utskott eller beredning har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för studiedagar, eller liknande, kopplat till uppdraget under högst 30 timmar/år. 

§ 3:6 Ersättning utgår inte
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att lönebortfallet 
uppkom. Framställan om ersättning görs till kommunstyrelsen.  

§ 4 Förlorad tjänstepensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad tjänstepensionsförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
Förtroendevalda som kan visa att tjänstepensionen faktiskt påverkas men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

§ 5 Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

§ 6 Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
det kommunala pensionsreglementet. 

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden m m
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

Ersättning för kostnader 

§ 8 Resekostnader/reseersättning
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  
Reseersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår om avståndet mellan 
bostaden och sammanträdesplatsen överstiger 5 km. 



5 

§ 9 Traktamente och resetillägg i samband med kurs/konferens/studiebesök
Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för restid, resekostnader och i 
förekommande fall traktamente. 
Traktamente och resetillägg utgår endast för flerdygnsförrättningar och om avståndet mellan 
bostaden och förrättningsstället överstiger 50 km. 

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 11 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning 
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i kommunal eller privat barnomsorg. 

§ 11 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

§ 12 Förtroendevald med funktionshinder, särskilda kostnader
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

§ 13 Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i § 8 - § 12 betalas ersättning om den förtroendevalda kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader, till exempel kostnader för egna företagare 
enligt bilaga 3. 

§ 14 Ersättning utgår inte
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
Framställan om ersättning görs till kommunstyrelsen. 
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Arvoden m m 

§ 15 Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
Om förtroendevalde med årsarvode på grund av sjukdom eller liknande är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag, görs avdrag med ett månadsarvode för varje hel kalendermånad som den 
förtroendevalde är frånvarande. Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode, uppbär 
ersättaren årsarvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet enligt semesterlagen utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
Avgår förtroendevald med årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas årsarvodet mellan 
avgående och tillträdande i förhållande till den tid, var och en av dem innehaft uppdraget. 

§ 16 Begränsat årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annan 
omständighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger två (2) månader 
ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har ersättare utsetts för förtroendevald med 
begränsat årsarvode, uppbär ersättaren årsarvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 
Förtroendevald med begränsat årsarvode har rätt till ledighet enligt semesterlagen utan att 
arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan 
fullgöras. 

§ 16:1 Beredningsledare och vice beredningsledare
Beredningsledare och vice beredningsledare erhåller både begränsat årsarvode och 
sammanträdesersättning.  
Beredningsledare i tillfälliga beredningar, erhåller endast begränsat årsarvode för de månader 
uppdraget kan styrkas med dokumenterade sammanträden. 

§ 17 Arvode för sammanträden m.m.
Förtroendevalda, som inte ersätts med årsarvode eller begränsat årsarvode, har rätt till 
ersättning per sammanträde med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

§ 17:1 Beredningsledare och vice beredningsledare
Beredningsledare och vice beredningsledare erhåller både begränsat årsarvode och 
sammanträdesersättning.  
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§ 17:2 Vigselförrättare borgerlig vigsel
Vigselförrättare i Stenungsunds kommun erhåller förrättningsarvode med en timma per 
förrättad vigsel. 

§17:3 Studiebesök i verksamheten
Förtroendevald i nämnd, styrelse, utskott eller beredning har rätt till förrättningsarvode för 
studiedagar, eller liknande, kopplat till uppdraget under högst 30 timmar/år.  

§ 18 Ersättningstak
Summan av de arvoden som utbetalas till en förtroendevald under ett år kan per kalenderår 
inte överstiga 100 procent av månadsarvodet för kommunalråd med heltidsuppdrag. 
Utses kommunstyrelsens ordförande till omfattande interkommunala uppdrag, med fasta 
arvoden som sammanlagt överstiger ett (1) inkomstbasbelopp per kalenderår, ska samordning 
begäras och det kommunala arvodet sänkas med överskjutande belopp. 

Gemensamma bestämmelser 

§ 19 Hur man begär ersättning
För att få ersättning enligt 3 - 6 §§ och 8 - 13 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens 
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 
Arvode enligt 15 16 §§ betalas ut utan föregående anmälan. 
Sammanträdesarvode enligt 17 § rapporteras av fullmäktiges, nämndens eller utskottens 
sekreterare eller annan utsedd. 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

§ 20 Försäkring
För förtroendevald gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Förtroendevald med 
årsarvode erbjuds grupplivförsäkring. 

§ 21 Tolkning av bestämmelserna
Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde och avgör i övrigt i varje särskilt fall 
ersättningsnivån enligt dessa bestämmelser. Vid tolkningen tillämpas SKL:s cirkulär 1991:144 
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 
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§ 22 Utbetalning
Årsarvoden och begränsat årsarvode betalas ut med en tolftedel per månad.  
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut enligt gällande löneutbetalningsrutiner. 

§ 23 Återbetalningsskyldighet
I de fall där utbetalning av förlorad arbetsförjtänst, kostnadsersättningar, arvoden etc skett på 
felaktig grund är förtroendevald skyldig att återbetala ev. utbetald ersättning till kommunen. 

§ 24 Förväntningar
Kommunalrådet, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsrådet förväntas utöva 
sitt uppdrag på heltid.  
Samtliga förtroendevalda, utöver över kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
och oppositionsrådet, med årsarvode eller begränsat årsarvode förväntas utöva sitt uppdrag i 
den utsträckning som uppdraget kräver. Förtroendevald förväntas dessutom verka för att hålla 
sig välinformerad och uppdaterad om den verksamhet man har uppdrag för.  
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Bilaga I 
1 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden (Procentsatsen anger procent av
riksdagsmannaarvode) 

Uppdrag 2022 års 
procent 

Årsarvode/12 Förutsättningar 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ordförande 32 % 22 368 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst.  
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige eller när han/hon 
kallas till kommundelsstämmor 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 16 % 11 184 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige eller när han/hon 
kallas till kommundelsstämmor 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf. 16 % 11 184 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för 
kommunfullmäktige eller när han/hon 
kallas till kommundelsstämmor 

Beredningsledare 4 % 2 796 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen 

Vice beredningsledare 1,6 % 1 118 kr Erhåller sammanträdesersättningar eller 
förrättningsarvode för beredningen 

Kommunstyrelsen 
Kommunalråd 90 % 62 910 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst.  
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 67,5 % 47 183 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt 

Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande/oppositionsråd 

67,5 % 47 183 kr Erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  
Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode i övrigt 

Allmänna utskottet 
Ordföranden i allmänna utskottet är 
kommunalråd eller 1:e vice ordförande 

0 kr 

Vice ordförande i allmänna utskottet är 
någon från oppositionen 

4 % 2 796 kr Om det är oppositionsrådet utgår ingen 
ersättning 

Uppdrag 2022 års 
procent 

Årsarvode/12 Förutsättningar 

Välfärdsutskottet 
Ordföranden i Välfärdsutskottet är 
kommunalråd eller 1:e vice ordförande 

0 kr 

Vice ordföranden i Välfärdsutskottet är 
någon från oppositionen. 

4 % 2 796 kr Om det är oppositionsråd utgår ingen 
ersättning 

Sociala myndighetsnämnden 
Ordförande i sociala myndighetsnämnden 24 % 16 776 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden 

Vice ordförande i sociala 
myndighetsnämnden 

12 % 8 388 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för sociala 
myndighetsnämnden 
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Tekniska myndighetsnämnden 
Ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden  

20 % 13 980 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Vice ordförande i tekniska 
myndighetsnämnden 

10 % 6 990 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för tekniska 
myndighetsnämnden 

Revision 
Ordförande i Revisionen 9,6 % 6 710 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget. 

Revisor 8 % 5 592 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 
eller förrättningsarvode för Revisionen. 
Revisionsuppdrag i kommunala fonder 
och stiftelser ingår i uppdraget 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande 4 % 2 796 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode 
Vice ordförande 1,6 % 1 118 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode 
Valnämnd 
Ordförande Valnämnd (valår) 4 % 2 796 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Valnämnden 
Ordförande Valnämnd (EU-val) 2,4 % 1 678 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Valnämnden 
1:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 398 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Valnämnd 
2:e vice ordf. Valnämnden (valår) 2 % 1 398 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för valnämnden 
1:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 839 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för valnämnden 
2:e vice ordf. Valnämnden (EU val) 1,2 % 839 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Valnämnden 
Ordförande Valnämnd (ej valår) 0,8 % 559 kr Erhåller inte sammanträdesersättningar 

eller förrättningsarvode för Valnämnden 

Uppdrag 2022 års 
procent 

Årsarvode/12 Förutsättningar 

Förtroendevalda utan årsarvode och övriga 
medverkande vid valförrättning och 
röstsammanräkning i samband med 
allmänna val 

Beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från 
Valnämnden 

2 § Sammanträdesarvoden 
Heldagsersättning, över 4 timmar 2 % 1 398 kr 

Halvdagsersättning, t.o.m. 4 timmar 1,28 % 895 kr 

Sammanträde t.o.m. 1 timme 0,48 % 336 kr 

Protokollsjustering 0,48 % 336 kr 

Sekreterare i beredningar 0,64 % 447 kr 
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3 § Förrättningsarvode 
Heldagsersättning över 4 timmar 0,96 % 671 kr 

Halvdagsersättning, t.o.m. 4 timmar 0,64 % 447 kr 

T.o.m. 1 timme 0,24 % 168 kr 

Borgerlig vigsel med kommunens 
vigselförrättare – en timma per vigsel 

168 kr 

Sammanträdesarvode/förrättningsarvode kan utgå med högst 1 398 kr/dag 

4 § Kostnadsersättningar 
Barntillsynsersättning 0,31% Max 217 kr/tim 

Vård av funktionshindrad/svårt sjuk 0,31% Max 217 kr/tim 

Funktionshindrad förtroendevald 2,4% Max 1 678 kr/mån 

5 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Ersättning lämnas för styrkt belopp, maximalt det belopp som framräknas ur formeln: 

riksdagsmannaarvodet (69 900 kr år 2022)x12 
12x165 timmar (=1 980 timmar) = 424 kr/tim 

Vid ersättning enligt schablon lämnas ersättning med det belopp som framräknas ur formeln 
deklarerad årsinkomst jml. § 3:3 
12x165 timmar (= 1.980 timmar) Maximalt 424 kr/tim 

6 § Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 
Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

7 § Ersättning för förlorad semesterförmån 
Styrkt/Verifierat belopp: 
Alt. a) förlorad semesterersättning, maximalt: 13 % på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 
Alt. b) förlorade semesterdagar, maximalt 8 tim 
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8 § Reseersättning 
Utgår i samband med sammanträde eller förrättning om avståndet mellan bostaden och 
sammanträdesplatsen överstiger 5 km.  

9 § Traktamente och resetillägg 
Traktamente och resetillägg utgår endast för flerdygnsförrättningar och om avståndet mellan 
bostaden och förrättningsstället överstiger 50 km. 

10 § Pension och avgångsersättningar samt omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda 
Regleras i bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättningar antagen av 
kommunfullmäktige 2004-04-20 § 50 och ”Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08 § 115. 

11 § Uppräkning 
Beräkningsgrunden för arvoden till förtroendevalda är riksdagsmannaarvodet för föregående 
år. Riksdagsmannaarvodet för 2021 är 69 900 kr.  
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Bilaga 2 

Ägardirektiv gällande arvode till förtroendevalda i helägda kommunala bolag 
Bolag som omfattas: Stenungsundshem AB och Stenungsunds Energi- och Miljö AB 
(SEMAB) 
Ersättning utgår enligt det av kommunfullmäktige antagna Arvodesreglementet för 
förtroendevalda. 
Begränsat årsarvode till ordförande: 
Stenungsunds Hem AB 
Ordförande 20 % 13 680 kr 

Vice ordförande 10 % 6 840 kr 

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

958 kr 

SEMAB 
Ordförande 15,2 % 10 397 kr 

Vice ordförande 7,6 % 5 198 kr 

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

728 kr 

Ägardirektiv gällande arvode till förtroendevalda i Södra Bohusläns Räddningstjänst- 
förbund 
Ersättning till direktionen i räddningstjänstförbundet utgår enligt det av kommunfullmäktige 
antagna Arvodesreglementet för förtroendevalda. 
Begränsat årsarvode till ordförande: 
Ordförande 9,6 % 6 566 kr per månad 

Vice ordförande 75 % av ordförandes 
arvode 

7,2% 4 925 kr per månad 

Lekmannarevisor 7 % av 
ordförandearvodet 

460 kr per månad 
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Bilaga 3 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulärnr:1991:144  

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
1 § Av 1 § framgår att bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL. 
Bestämmelserna gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare. Hit räknas också uppdrag som 
kommunalråd. Minoritetsföreträdare betraktas som övriga förtroendevalda (prop 1975/76:187 
s 423-425). Vill kommunen ha fler regler om kommunalråden än vad som framgår av 7 § kan 
sådana regler tas in. 

Uppdrag i styrelser för bolag och andra juridiska personer som kommunerna äger eller har 
intressen i (kommunala företag) omfattas inte av reglerna i kommunallagen om ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda (prop 1990/91:117 s 66). Ersättning betalas i dessa fall direkt av 
de juridiska personerna. Statliga uppdrag omfattas inte heller (prop s 66). 

Heltids- eller deltidsuppdrag 
Av de nya reglerna framgår att heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda som fullgör 
sina uppdrag på en betydande del av heltid inte heller i fortsättningen har någon rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för förlorade pensions- och semesterförmåner. 
Heltidsuppdrag och deltidsuppdrag som betalas med betydande årsarvoden bör nämligen från 
ersättningssynpunkt jämställas med anställning (prop s 66 och 169). Ingenting hindrar 
kommunen från att frivilligt ta hänsyn till detta vid avvägningen av nivån på årsarvodena. 

Kommunerna bör lägga fast den gräns för uppdragens omfattning över vilken rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och för förlorade pensions- och semesterförmåner 
upphör (prop s 169). Här hänvisas till propositionen 1982/83:97 s 24-25 om de 
förtroendevaldas arbetsförutsättningar i kommuner och landstingskommuner där en naturlig 
gräns för vad som kan anses som "betydande del av heltid" ansågs gå vid en 
sysselsättningsgrad om 40 procent av heltid. Inom förvärvslivet ger en tjänstgöring av sådan 
omfattning rätt till fulla sociala avtalsförmåner. Många kommuner använder sig redan av 
denna gräns. I propositionen sades vidare att när en enskild förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett understiger 40 procent av heltid men där den sammanlagda 
tiden medför ett högre uttag av arbetstiden än 40 procent av heltid dessa förtroendevalda inte 
skulle ersättas för förlorad arbetsförtjänst utan i stället ersättas med fasta arvoden. Den nya 
kommunallagen säger ingenting om denna situation varför dessa tidigare förarbetsuttalanden 
fortfarande får anses vara aktuella. 
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Förtroendeuppdraget upphör 
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den 
förtroendevalde upphör att vara valbar (4 kap 8 §KL) eller när fullmäktige befriar en 
förtroendevald, som önskar avgå, från uppdraget (4 kap 9 §). Det sker också om fullmäktige 
återkallar uppdraget (4 kap 10 §). 

Ersättningsberättigade sammanträden m m 
2 § Av förarbetena (prop s 67) framgår att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
främst bör avse den tid som de förtroendevalda tjänstgör vid sammanträden med fullmäktige 
och nämnder. Närvaro av ersättare och annan förtroendevald som med stöd av regeln i 6 kap 
19 § KL medgetts närvarorätt vid sådana sammanträden bör också berättiga till ersättning. Det 
bör dock observeras att en årsarvoderad förtroendevald som medgetts närvarorätt inte har rätt 
till arvode utöver sitt årsarvode (jfr 1 § andra stycket). Förrättningar som genomförs på 
uppdrag av en nämnd bör från ersättningssynpunkt likställas med sammanträden. I övrigt bör 
det ankomma på kommunerna att själva avgöra vilka aktiviteter som ska omfattas av rätten till 
ersättning och vilken tid som ska grunda sådan rätt. Det kan enligt förarbetena t ex gälla 
sammanträden med partigrupper, studiebesök, kurser och konferenser. 

I förarbetena anges vidare att utanför reglerna om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
bör falla den tid för inläsning av handlingar och annat material som behövs inför fullmäktige- 
och nämndsammanträden och andra förrättningar. Dock anförs att kommunerna givetvis även 
i fortsättningen får besluta om arvoden och andra ersättningar för sådant arbete. I vårt system 
kan det anförda beaktas vid bestämmande av arvodets nivå. 

I 2 § a) - m) i vårt förslag har vi räknat upp aktiviteter som berättigar till ersättning. Vi har valt 
att låta uppräkningen av aktiviteterna styra - förutom ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
för förlorade pensions- och semesterförmåner - arvode och ersättning för kostnader. 

Närvarande ersättare m fl 
Som nämnts anger förarbetena att närvaro vid sammanträden med fullmäktige och nämnder 
bör berättiga till ersättning. Förarbetena ger inga klara besked i frågan om det inom ramen för 
skälighetsnormen är möjligt för en kommun att reducera ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst samt för förlorade semester- och pensionsförmåner såvitt avser de ersättare som 
enbart är närvarande och de andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Rättsläget får på 
denna punkt betecknas som ovisst och frågan får överlämnas till rättspraxis. 

När det gäller arvoden är det med hänsyn till regeln om att lika uppdrag ska arvoderas lika 
enligt vår mening möjligt för kommunerna att besluta att närvarande ersättare endast får ett 
reducerat arvode eller inget arvode alls när de inte tjänstgör. Vi gör samma bedömning när det 
gäller de förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Regeln får justeras så att den får det 
innehåll som kommunen lokalt önskar. 
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Partigruppmöten 
Här avses inte partimöten i största allmänhet utan endast de möten som hålls inför ett 
kommande sammanträde med de organ som anges i 2 § a). 

Möjligheterna att ersätta deltagande i den här typen av möten var en nyhet i 1977 års 
kommunallag (prop 1975/76:187 s 230). 
Departementschefen ansåg att dessa förberedande sammanträden borde räknas in i 
förtroendeuppdraget och således vara ersättningsgilla. Ersättning bör betalas endast till de 
förtroendevalda som är ledamöter eller ersättare i de organ som anges i 2 § a). 

Studiedagar inom den egna förvaltningen 
I förbundets bestämmelser från 1979 togs frågan upp om möjligheterna att betala ersättning 
till de förtroendevalda när de studerar den egna nämndens förvaltning. Syftet med denna 
studieverksamhet är att göra de förtroendevalda bättre förtrogna med den förvaltning de har 
att styra. Denna fråga har inte tagits upp i förarbetena till den nya kommunallagen. Frågan har 
inte heller prövats i rättspraxis. Studiedagar inom den egna förvaltningen kan enligt vår 
mening bidra till att de förtroendevalda får bättre möjligheter att sköta sina uppdrag. Det bör 
därför vara möjligt att betala ersättning för denna studieverksamhet. Med tanke på 
kommunallagens skälighetsnorm är det lämpligt att maximera ersättning till t ex ett visst antal 
dagar per år. 

Vidareutbildning av förtroendevalda 
Ersättning bör kunna betalas för uppkomna kostnader, t ex kursavgifter, när förtroendevalda 
deltar i kurser med kommunal anknytning och som har ett direkt samband med 
förtroendeuppdraget. Jfr också cirkulär 78.096 Vidareutbildning av förtroendevalda. I 
bestämmelserna avses ersättning för deltagande i sådana utbildningar som inte det kommunala 
partistödet eller det utbildningsbidrag som partierna eventuellt får är avsedda att täcka (jfr 
prop 1975/76:187 s 235 och 425). 

Presidiemöten 
Presidiemöten i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, nämnder och nämndutskott är 
ersättningsgilla. Även andra presidiemöten bör vara ersättningsgilla, t ex möten mellan 
kommunstyrelsens ordförande och andra nämndpresidier. 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

Allmänt 
Som nämnts i de allmänna utgångspunkterna tar vi inte ställning till ersättningarnas höjd i 
kronor räknat. Målsättningen är att de förtroendevalda ska tillförsäkras en skälig 
kompensation för vad de kan gå miste om när de fullgör sina uppdrag (prop s 66). Lagen talar 
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inte om full ersättning. En allmän utgångspunkt är dock att beloppen ska sättas på en sådan 
nivå att ingen av ekonomiska skäl ska vara förhindrad att åtaga sig kommunala 
förtroendeuppdrag (prop s 65). Vad som är skäligt får bestämmas utifrån de lokala 
förutsättningarna (prop s 169). "Skälig ersättning" innefattar både en minimigräns och en 
maximigräns för hur stor ersättningen kan vara (prop s 68, 169). 

Vi har valt att ange beräkningsgrunderna i en bilaga till bestämmelserna. Fördelen med detta 
förfarande är att kommunerna härigenom undviker att täta ändringar måste göras i själva 
ersättningsbestämmelserna. 

Kommunerna bör ställa krav på att de förtroendevaldas förluster och kostnader styrks på 
något för kommunen godtagbart sätt. För det fall en förtroendevald inte kan styrka sina 
förluster/kostnader måste förlusten i stället beräknas efter någon schablonmetod. 

Både arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner är enligt riksskatteverket belagda med sociala avgifter (jfr prop 
1975/76:187 s 425). Uppburna arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst samt för 
förlorade pensions- och semesterförmåner är att hänföra till inkomst av tjänst. 

Förlorad arbetsinkomst 
3 § Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller av 
jordbruksfastighet (prop s 67). Till arbetsinkomst torde också kunna hänföras provision, 
tantiem, bonus m.m. 

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom av "passivt ägande" till 
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst (prop s 67). 

Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag omfattande mer än 40 procent 
av heltid har ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ingenting hindrar kommunen 
från att frivilligt ta hänsyn till detta vid avvägningen av nivån på årsarvodena eftersom de 
årsarvoderade inte omfattas av rättigheterna i de nya obligatoriska reglerna och inte heller av 
principen om att lika uppdrag ska arvoderas lika. Lagstiftaren utgår också ifrån att 
kommunerna frivilligt tillgodoser dessa förtroendevaldas intressen (prop s 69). 

Det är väsentligt att märka att varken lagtexten eller förarbetena talar om att de 
förtroendevalda ska garanteras full ersättning utan säger att ersättningen ska vara skälig. Det 
är naturligtvis upp till de enskilda kommunerna att bedöma vad som är skäligt. 

Kommunen betalar ersättning för den delen av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar 
tiden för själva sammanträdet eller motsvarande enligt 2 § tiden för resor till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande, t ex omklädnad. 
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Svårigheter kan uppstå att beräkna den förlorade arbetsinkomsten för egna företagare och 
andra fria yrkesutövare. Lagstiftaren utgår dock ifrån att schabloner måste accepteras i relativt 
stor utsträckning för att det system en kommun slutligen väljer inte ska bli alltför 
administrativt betungande. Det förutsätts att ersättningen kan grundas på t ex timlön enligt 
avtal, sjukpenninggrundande inkomst, taxerad inkomst eller något annat underlag som är lätt 
tillgängligt. Inget speciellt system förordas utan valet överlämnas åt fullmäktige (prop s 68, 
168). 

Vi har valt att som huvudregel föreslå att den förtroendevalde i samband med yrkande om 
ersättning ska styrka sin förlust på ett för kommunen godtagbart sätt. Detta kan ske t ex 
genom ett intyg från arbetsgivaren eller genom en kopia av lönebeskedet. Av intyget eller 
lönebeskedet ska framgå hur stort löneavdrag som arbetsgivaren gjort på grund av 
fullgörandet av förtroendeuppdraget. 
För det fall den förtroendevalde kan visa att en förlust i och för sig uppkommer men inte till 
vilket belopp ska en schablonberäkning göras. Denna regel kan aktualiseras när det gäller t ex 
fria yrkesutövare och egna företagare. Vi har valt att i bilagan föreslå en lösning som bygger 
på sjukpenningen för dag som beräkningsgrund. Nackdelen med sjukpenningen som 
beräkningsgrund är att den förtroendevalde inte erhåller full kompensation eftersom 
sjukpenningen inte till fullo motsvarar inkomstförlusten utan endast 90 procent av den (jfr 
prop 1982/83:97 s 26-27). Detta kan kompenseras genom att sjukpenningen multipliceras med 
110 procent på sätt vi gjort i bilagan. Fördelen är att systemet är enkelt och besparar 
kommunerna en kontrollapparat eftersom man kan nyttja försäkringskassans uppgifter. 
Sjukpenningen är i sig maximerad vid inkomster över 7,5 basbelopp. Det tak som finns 
inbyggt i systemet kan också utnyttjas som en automatisk övre gräns för hur stor ersättning 
kommunen betalar ut. 

Förlorad pensionsförmån 
4 § Huvudregeln är att den förtroendevalde ska styrka sin förlust på något för kommunen 
godtagbart sätt. 

I praktiken kommer denna ersättning att avse avtalade och övriga frivilliga pensioner. 
Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad pensionsförmån kan utges utan direkt samband med förlorad 
arbetsinkomst (prop s 68). Det kan rent faktiskt vara så att en förtroendevald först vid ett 
senare tillfälle (pensionsdagen) än när den förlorade arbetsinkomsten kan fastställas kan 
konstatera om även pensionsförmån gått förlorad och hur stor förlusten i så fall är. Den 
förtroendevalde kan redan i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst begärs 
yrka ersättning för förlorad pensionsförmån. Kan den förtroendevalde styrka att pensionen i 
och för sig påverkas men inte med exakt hur mycket ska kommunen då göra det 
schablonpåslag på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst som framgår av bilagan. 
Påläggets storlek ska vara skäligt och får bedömas utifrån de lokala förutsättningarna. Den 
förtroendevalde kan i stället välja att yrka ersättning först vid pensionstillfället då den exakta 
förlusten torde kunna fastställas. 
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Maximiersättningen kan sättas till x antal kr per år. Ett alternativ är att knyta maximibeloppet 
till viss procent av ett bestämt årsarvode eller till basbeloppet. 

Förlorad semesterförmån 
5 § Semesterförmån kan utgöras av både kontant semesterersättning och ett antal 
semesterdagar grundade på semestergrundande inkomst och arbetstid. 

I semesterlagen finns regler om frånvaro från arbetet som är semesterlönegrundande. Dit 
räknas inte frånvaro på grund av kommunala förtroendeuppdrag. Inom den privata sektorn 
kan det finnas förtroendevalda som förlorar semesterlön och semesterdagar på grund av att de 
utövar kommunalt förtroendeuppdrag. Eftersom förtroendeuppdraget inte är en anställning 
kan någon semesterrätt inte grundas på förtroendeuppdraget. 

Ersättning för förlorad semesterförmån kan utges utan direkt samband med förlorad 
arbetsinkomst (prop s 68). Det kan rent faktiskt vara så att den förtroendevalde först vid ett 
senare tillfälle än när den förlorade arbetsinkomsten kan fastställas (i praktiken  
dock inte senare än inom två år från sammanträdet eller motsvarande) har möjlighet att 
konstatera huruvida semesterförmåner också gått förlorade. 

För det fall den förtroendevalde redan i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst 
begärs kan styrka att även semesterförmånerna i och för sig påverkas men inte med exakt hur 
mycket ska kommunen göra det schablonpåslag på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som framgår av bilagan. Nivån på detta pålägg ska vara skäligt och får 
bedömas utifrån de lokala förutsättningarna. 

6 § I denna bestämmelse regleras rätten till ersättning vid särskilda arbetsförhållanden m m. 
Det kan t ex inträffa att en förtroendevald med skiftarbete måste ta ledigt från ett nattskift för 
att kunna delta i ett dagsammanträde. Bestämmelsen innebär att ersättning utgår också i dessa 
och liknande fall. 

I tredje stycket klargörs att en förtroendevald som fått schablonersättning inte kan återkomma 
och begära ytterligare ersättning med stöd av huvudregeln om ersättning för styrkta förluster. 

ARVODEN M M 

Allmänt 
Alla arvoden kommer även framöver att vara frivilliga. 

Arvodet är en ersättning för det arbete som är förenat med själva förtroendeuppdraget. Ett 
arvode får numera inte till någon del inkludera ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för 
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förlorade pensions- eller semesterförmåner (prop s 169). De kommuner som i sina arvoden 
räknat in viss ersättning för inkomstförluster ska nu renodla arvodena till att avse endast 
ersättning för själva uppdraget. I praktiken innebär detta att arvodena i dessa fall kommer att 
behöva sänkas (prop s 69, 169). 

Av 4 kap 15 § första stycket KL framgår att lika uppdrag ska arvoderas lika. Undantag gäller 
enligt andra stycket för de årsarvoderade för vilka t ex uppdragstid och uppdragets innehåll 
kan läggas till grund för bestämningen av arvodesnivån. Arvodet till dessa förtroendevalda 
kan med andra ord differentieras med avseende på uppdragets tid och innehåll (prop s 170). 
En del kommuner sätter arvodet i relation till kanslichefens eller kommunalrådens 
lön/ersättningar. Här vill vi peka på att många kommuner tillämpar de allmänna 
bestämmelserna (AB 89) i tillämpliga delar på kommunalråden, t ex vid sjukdom och annan 
långvarig frånvaro. 

Årsarvode 
7 § Antalet förtroendevalda med årsarvoden kan variera från tid till annan. Normalt omfattas 
ordförande och ibland vice ordförande i kommunstyrelsen. §ven ordförande i andra 
kommunala nämnder, överförmyndare m fl kan ha årsarvoden. Om underlag för kommunala 
beslut om ersättningar till förordnade förmyndare för underåriga, gode män och förvaltare, se 
cirkulär 1990:120. 

Heltidsengagerade förtroendevalda kan få ledighet - motsvarande arbetstagares semester - 
med bibehållet arvode (jfr Kaijser-Riberdahl, Kommunallagarna II, 6 uppl, s 422). 
Skälighetsnormen torde kräva att antalet lediga dagar på något sätt maximeras. 

Begränsat arvode 
8 § Administrativa och andra skäl kan tänkas ligga bakom en kommuns beslut att utge ett fast 
arvode (begränsat arvode) till en förtroendevald trots att sysselsättningsgraden understiger 40 
procent av heltid. Av förarbetena framgår att "begränsade årsarvoden" kan utges (prop s 66). I 
dessa fall kan vid sidan om det begränsade arvodet även föreligga en rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och för förlorade pensions- och semesterförmåner. 

Begränsat arvode blir aktuellt främst för vissa ordföranden och vice ordföranden i nämnderna. 
I bilaga till bestämmelserna bör anges belopp och vem som omfattas. En del kommuner sätter 
det begränsade arvodet i relation till kanslichefens eller kommunalrådens lön/ersättningar. 

Arvode för sammanträden m m 
9 § Arvode ska utgå med iakttagande av regeln om att förtroendevalda med lika uppdrag ska 
arvoderas med lika belopp. 
Våra bestämmelser utgår från två alternativa system att beräkna arvodena. Det ena systemet 
bygger på grund- och timarvoden. Det andra systemet bygger på fasta hel- eller 
halvdagsersättningar. Alternativa lösningar kan finnas i fråga om beräkningen och vad som 
ska ersättas. 



21 

Vi har utformat bestämmelsen så att årsarvoderad förtroendevald inte har rätt till särskilt 
arvode för sammanträden eller motsvarande utöver sitt årsarvode. Vill kommunen att denna 
möjlighet trots allt ska finnas får regeln justeras i enlighet härmed. Kommunen kan på frivillig 
väg ge de årsarvoderade ersättning för t ex deltagande i fullmäktigesammanträdena. 

Vidare har vi - i enlighet med nuvarande kommunal praxis - utformat bestämmelsen så att 
timarvode betalas även för restid och tid för praktiska förberedelser, t ex tid för omklädning. 
Vi har dock undantagit de förtroendevalda som för motsvarande tid erhåller ersättning för 
förlorad arbetsinkomst (jfr 6 §2 stycket). Motivet till detta undantag är en bedömning av vad 
som kan anses skäligt. Det är vår bedömning att detta undantag inte står i direkt strid mot 
principen att lika uppdrag ska arvoderas lika. Det torde inte heller ha varit lagstiftarens 
mening att de förtroendevalda som får ersättning för förlorad arbetsinkomst ska 
dubbelkompenseras när det gäller ersättning för restid och tid för praktiska förberedelser. 
Frågan berörs inte i förarbetena så rättsläget får därför på denna punkt betecknas som ovisst. 

Utanför den föreslagna ersättningsgilla tiden faller tid för inläsning av handlingar och annat 
material inför sammanträdena. Inget hindrar dock att kommunen vid nivåbestämningen av 
arvodena tar hänsyn till att viss del av arvodet ska avse inläsningstid. 

Jourtjänstgöring kan bli aktuell inom vissa kommuner. Detta berör främst den eller de 
nämnder som har uppgifter inom socialtjänsten. I vissa kommuner torde även den eller de 
nämnder som fullgör räddningstjänstens uppgifter kunna beröras. Närmare regler om vad som 
ska gälla i detta avseende bör vid behov tas in i ersättningsbestämmelserna, t ex beträffande 
helg- och kvällstjänstgöring. 

Kommunal pension 
10 § Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag som omfattar mer än 40 
procent av heltid omfattas i allmänhet av det kommunala pensionsreglementet, jfr cirkulär 
1987:126. En förtroendevald som omfattas av den kommunala pensionsordningen kan inte 
enligt de nya reglerna samtidigt få ersättning för förlorade pensionsförmåner som är att 
hänföra till anställning (prop s 68). 

Ersättning för kostnader 
11 § De lokala förhållandena får avgöra bestämmelsens närmare utformning. Förhållandena 
kan variera i betydande omfattning mellan kommunerna beroende på kommunstruktur (tätort 
eller landsbygd) och kommunstorlek. Vårt förslag bygger på att det kommunala reseavtalet 
läggs till grund för beräkningen av ersättning för resekostnader. 

Om en kommun önskar införa en maximering av kostnaderna för resa med egen bil på annat 
sätt än vad som framgår av reseavtalet ska i bilagan till bestämmelserna införas en 
begränsning till t ex x öre per kilometer. Kommunen kan också införa särskilda bestämmelser 
som säger att kostnader för resa med allmänna kommunikationsmedel ersätts med verifierat 
belopp och övriga verifierade kostnader med maximalt x kr. 
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Barntillsynskostnader 
12 § I anledning av 1977 års kommunallag klargjordes att barntillsynskostnader är 
ersättningsgilla (prop 1975/76:187 s 233, 425). Här avses inte kostnader för den ordinarie 
kommunala barnomsorgen. 

Begreppet "vårda" är inte avsett att tolkas strikt mot bakgrund av föräldrabalkens 
vårdnadsbegrepp. Med barn som vårdas i den förtroendevaldes familj avses också barn som 
rent faktiskt vistas där, exempelvis om barnet är inackorderat. I förslaget finns möjlighet att 
sätta en övre åldersgräns på barnet. 

Förslaget är utformat så att ersättning inte ska utgå om tillsynen utföres av egna 
familjemedlemmar. Motivet till detta är enbart en bedömning av vad som kan vara rimligt och 
skäligt. Alternativt kan bestämmelsen utformas på följande sätt: 

Kommunen tillhandahåller en lista på dagbarnvårdare. Vederbörande förtroendevald tar själv 
kontakt med dagbarnvårdaren. Den förtroendevalde betalar direkt till dagbarnvårdaren ett av 
kommunen fastställt belopp. Kostnaden ersätts efter anmälan. 

Ytterligare en annan lösning är att knyta maximeringen av ersättningen till det belopp som 
utgår till av kommunen anställd dagbarnvårdare. 

Kostnader för vård eller tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
13 § I anledning av 1977 års kommunallag klargjordes att kostnader för tillsyn av 
funktionshindrad under ersättningsbar tid är ersättningsgilla (prop 1975/76:187 s 233, 425). 
Det är enligt vår bedömning rimligt att vård eller tillsyn av svårt sjuk bedöms på samma sätt. 

De kostnader som kan bli aktuella att ersätta i detta fall är framför allt sådana som 
uppkommer då någon anlitas för vård av handikappad eller svårt sjuk i den förtroendevaldes 
bostad. 

Vid bedömningen av frågan om vilka som ska anses handikappade i denna bestämmelse bör 
reglerna i 9 kap 2 § lagen om allmän försäkring kunna tjäna som vägledning. I denna 
bestämmelse regleras bl a vem som har rätt till handikappersättning. 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
14 § De exempel på ersättningsberättigade kostnader som återfinns i bestämmelsen är 
hämtade ur förarbetena till 1977 års kommunallag (prop 1975/76:187 s 233). Det får 
ankomma på varje kommun att från fall till fall bedöma vilka ytterligare kostnader som 
skäligen kan anses vara av liknande slag. 
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Övriga kostnader 
15 § Kommunerna är hänvisade till en lokal bedömning av vilka kostnader i övrigt som 
skäligen bör ersättas när de föranletts av ett kommunalt förtroendeuppdrag (prop 1975/76:187 
s 232). 

Kommunerna bör kunna ställa upp villkor för att ersättning ska kunna utgå med stöd av 
regeln. Bestämmelsen innebär att kommun ska utge ersättning enbart i de fall då den 
förtroendevalde i realiteten saknat möjlighet att vidtaga åtgärder för att begränsa kostnaderna 
eller att se till att kostnaderna inte uppkom. 

En förtroendevald kan ofta anses ha goda möjligheter att samordna förvärvsarbete och 
förtroendeuppdrag så att särskilda kostnader inte ska behöva uppkomma. Bestämmelsen ger 
dock utrymme för ersättning i de fall då en åtgärd inom vederbörandes arbetsområde av 
naturliga skäl icke kan uppskjutas utan allvarligt men. 
Som exempel på övriga kostnader anges i förarbetena till 1977 års kommunallag kostnaderna 
för representation, skrivhjälp och telefon (prop 1975/76:187 s 232). Vidare kan man tänka sig 
att ersätta lantbrukare som nödgats anställa extra mjölkningspersonal. Ett annat exempel är 
tandläkare som anlitat vikarier för att ta emot patienter eller liknande. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 
16 § Ersättningar enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ utbetalas efter yrkande av den förtroendevalde. 
Det är upp till kommunen att avgöra hur en kostnad bör styrkas. Uppkomna kostnader kan 
styrkas med kopia av kvitto, biljetter o d. Förlorade arbetsinkomster samt pensions- och 
semesterförmåner kan styrkas genom kopia av lönebesked, intyg från arbetsgivaren o.d. 

17 § I bestämmelsen har angivits vissa preskriptionstider. Motsvarigheten till dessa saknas i 
äldre förslag. Mot bakgrund av de nya obligatoriska reglerna framstår det som praktiskt att 
införa någon form av tidsfrist. 

När det gäller förlorad arbetsinkomst har vi satt gränsen till ett år från dagen för sammanträde 
eller motsvarande. Inom denna tidsfrist torde alla oavsett löneform (tvåveckorslön, 
månadslön, provisionslön osv) ha fått besked om eventuella avdrag. 

När det gäller förlorade pensionsförmåner så bedömer vi att det med hänsyn till 
skälighetsnormen är möjligt att ha en regel som säger att de förtroendevalda ska framställa 
sina yrkanden inom två år från pensionstillfället (dvs inom två år från dagen för sjuk-, förtids- 
eller ålderspensionering). 

När det gäller förlorade semesterförmåner har vi valt en tidsfrist om två år från dagen för 
sammanträde eller motsvarande. Detta har sin grund i systemet med intjänandeår och 
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semesterår. Efter två år torde det vara klarlagt hur stor förlust den förtroendevalde gjort. 

När det gäller övriga ersättningar, dvs kostnadsersättningar, har vi valt en tidsfrist om ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande. 

Tolkning av bestämmelserna 
18 § Alla uppkommande ersättningsfall kan inte förutses. Problem vid tolkningen av 
bestämmelserna kan uppkomma. Det är lämpligt att kommunen avgör tolkningsfrågorna 
centralt. Vi har i förslaget lagt tolkningsfrågorna på kommunstyrelsen. 

Utbetalning av arvoden och andra ersättningar 
19 § I bestämmelsen anges när den förtroendevalde ska få sina ekonomiska förmåner 
utbetalade. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 155 Dnr: KS 2022/427 
 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hamnverksamhetens taxor och avgifter i enlighet 
med bilaga daterad 2022-04-28. Tidigare beslut om att årligen indexreglera 
hamnverksamhetens taxor och avgifter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
fortsätter att gälla. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hamnverksamheten är intäktsfinansierad vilket innebär att verksamhetens kostnader ska 
täckas av intäkter och inte av skattemedel. Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och 
avgifter för hamnverksamheten. Efter omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse 
föreslår förvaltningen förändrade taxor och avgifter. 

Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 340 tkr, vid oförändrad 
beläggning, och bidrar till att på sikt nå en budget i balans.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 2022-04-29 
 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se 
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hamnverksamhetens taxor och avgifter i enlighet 
med bilaga daterad 2022-04-28. Tidigare beslut om att årligen indexreglera 
hamnverksamhetens taxor och avgifter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
fortsätter att gälla. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hamnverksamheten är intäktsfinansierad vilket innebär att verksamhetens kostnader ska 
täckas av intäkter och inte av skattemedel. Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och 
avgifter för hamnverksamheten. Efter omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse 
föreslår förvaltningen förändrade taxor och avgifter. 

Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 340 tkr, vid oförändrad 
beläggning, och bidrar till att på sikt nå en budget i balans.  

Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten justerades senast 1 februari 2021, på grund av 
investeringar och högre driftkostnader. Justeringen innebar en höjning på 10 % och 
prognostiserades generera intäkter om 300 tkr per år. I samband med denna förändring 
beslutade kommunfullmäktige också att årligen indexreglera hamnverksamhetens taxor och 
avgifter enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Kommunfullmäktige beslutade 
dock den 16 december 2021 att hamnverksamhetens taxor och avgifter inte skulle justeras 
inför 2022. 
 
Efter genomlysning konstateras att budgeten, trots tidigare höjningar, inte är i balans och att 
avgifterna fortsatt behöver justeras. I bilagan daterad 2022-04-28 redovisas befintliga taxor 
och avgifter, föreslagen justering, samt eventuell motivering till justeringar. Rödmarkering i 
bilagan indikerar förändring av tidsintervall och nya eller borttagna avgiftsposter. 
Sammantaget beräknas hamnens intäkter med denna justering öka med cirka 340 tkr per år. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Förändringarna beräknas, vid oförändrad beläggning, ge en årlig intäktsökning om cirka 120 
tkr. Intäktsökningen bidrar till att nå en budget i balans. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte förslaget några konsekvenser 
för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslagen följer gällande lagstiftning. Prissättningen av kommunens tjänster och nyttigheter 
styrs av kommunallagens självkostnadsprincip (kommunallagen 8 kap 3 c §) och innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning 
men om det inte finns några bestämmelser om grunderna för avgiftssättningen i en speciallag 
gäller självkostnadsprincipen. När det gäller kommunala tjänster till externa intressenter 
balanseras prissättningen mellan självkostnadsprincipen och det faktum att kommunen inte får 
konkurrera med externa leverantörer enligt konkurrenslagen. Bestämmelsen innebär att 
kommunen i sina verksamheter inte får agera på ett sätt som är konkurrensbegränsande på 
marknaden. Kommunen får till exempel inte ta ut underpris för de tjänster som kommunen 
tillhandahåller eftersom underprissättning anses vara en konkurrensbegränsning. Regeln 
innebär att kommunen måste ta ut marknadsmässiga priser för de tjänster vi säljer. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 2022-04-29 
 
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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Evelina Johansson 
 
 
Taxor och avgifter för hamnverksamheten 
I tabellen redovisas aktuella taxor och avgifter för 2022, förslag till taxor och avgifter 2023, 
procentuell förändring, samt ev. motiveringar. 
Markeringar i rött avser nyheter eller förändringar. 

Hamnverksamhet Avgift 2022 Avgift 2023 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 
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räkning ej möjlig. 
P5-nock  
 

505 kr  550 kr  10%  

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 300 kr  310 kr  3% 
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Norra Hamnplan som inte har 
vinteruppläggning på Norra 
Hamnplan  
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.  

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 156 Dnr: KS 2022/428 
 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för idrottshallar och 
anläggningar i enlighet med bilaga daterad 2022-04-29. Taxorna ska följa KPI och justeras 
automatiskt varje kalenderår. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter idrottshallar och anläggningar. Efter 
omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor 
och avgifter. Förslaget syftar dels till att öka tillgängligheten till löparbanor vid Nösnäs 
friidrottsanläggning, dels till justering av avgifter för att motsvara kostnader.  
 
Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 120 tkr, utifrån 2019 års 
besöksantal, och bidrar till att nå en budget i balans.   
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 2022-04-29 
 
Beslut skickas till 
anna.falck@stenungsund.se  
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för idrottshallar och 
anläggningar i enlighet med bilaga daterad 2022-04-29. Taxorna ska följa KPI och justeras 
automatiskt varje kalenderår. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter idrottshallar och anläggningar. Efter 
omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor 
och avgifter. Förslaget syftar dels till att öka tillgängligheten till löparbanor vid Nösnäs 
friidrottsanläggning, dels till justering av avgifter för att motsvara kostnader.  
 
Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 120 tkr, utifrån 2019 års 
besöksantal, och bidrar till att nå en budget i balans.   
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om taxejusteringar för uthyrning av 
idrottslokaler och anläggningar. Kommunfullmäktige beslutade också att taxorna skulle följa 
KPI och justeras automatiskt varje kalenderår. Den 16 december 2021 beslutade dock 
kommunfullmäktige att taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar inte skulle höjas 
2022.  
 
Förändrad taxa för taxekategori 2 och 3 
Förvaltningen har nu gjort en översyn av taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar. 
I bilagan daterad 2022-04-29 redovisas befintliga taxor och avgifter, förslagen justering, samt 
eventuell motivering till justeringar. Rödmarkering i bilaga indikerar förändringar. Motivering 
till justeringarna är bland annat att motsvara ökade kostnader för material mm samt att vara 
jämförbara med motsvarande taxor och avgifter i näraliggande kommuner. Förändringarna 
förslås gälla taxekategori 2 och 3 för att i minsta mån påverka föreningar för barn och unga 
som ingår i taxekategori 1.  
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Förändrad uthyrning av löparbanor 
För att öka tillgängligheten och i möjligaste mån kunna hålla öppet för allmänhetens löpning 
på Nösnäsvallen föreslår förvaltningen förändrad taxa. Förändringarna möjliggör bokning för 
del av området samtidigt som allmänhetens löpning kan hållas öppen. Bokning kan också ske 
för hela området, till en högre avgift, och då stänger allmänhetens löpning dessa tider. 
 
Övriga avgifter justeras för att öka ordningen i hallarna 
Kommunfullmäktige antog den 10 april 2019 Hyresregler för bokning av idrottshallar samt 
allmänna ordningsföreskrifter med tillhörande avgifter. En taxa fastställdes för de vanligaste 
överträdelserna i de fall anläggningarna inte lämnas i godtagbart skick efter avslutad hyra. 
Denna taxa syftar till att öka ordningen i hallarna, minska den tid anläggningspersonalen 
lägger på att städa och plocka i ordning efter uthyrning samt säkerställa att abonnenter inte 
behöver ställa iordning efter tidigare hyresgäster. Förvaltningen föreslår att avgifterna justeras 
för att vara i nivå med faktiska kostnader för städ samt vara i nivå med närliggande 
jämförbara kommuner.  
 
En ny post ”avgift för förlorad nyckel” föreslås också. Omvärldsbevakning visar att avgiften 
för förlorad nyckel är avsevärt högre i flera kommuner i Göteborgsregionen. Det är även 
vanligt att ha olika avgifter för borttappad tagg respektive borttappad nyckel eftersom en 
nyckel är dyrare att ersätta och kan innebära att lås behöver bytas. Lilla Edet och Ale 
kommuner tar ut en avgift om 1500 kr och Göteborgs stad en avgift om 1000 kr för 
borttappad nyckel. Förvaltningen föreslår skilda avgifter för förlorad tagg respektive förlorad 
nyckel och att avgifterna fastställs till 300 respektive 1400 kr. Detta för att avgiften ska 
motsvara kostnader samt vara i nivå med övriga GR-kommuner.  
 
Avgift för extra vaktmästare.  
Förvaltningen föreslår en höjd avgift för extra vaktmästare för att avgiften ska motsvara 
självkostnadspris inklusive snittkostnad för obekväm arbetstid. Den föreslagna avgiften är 
samma som i förslag till taxor och avgifter för mötesrum och salar som administreras av 
Kultur och fritid. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förändringarna beräknas, utifrån 2019-års besökstal, ge en årlig intäktsökning om cirka 120 
tkr. Det förutsätter därmed samma besökstal som innan pandemin. Intäktsökningen bidrar till 
att nå en budget i balans. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Förslaget har medvetet prioriterat barn och unga, varför förändringar för denna målgrupp 
begränsats. Förändrad uthyrning av löparbanor för att i möjligaste mån hålla öppet för 
allmänhetens löpning bedöms öka tillgängligheten till löparbanor vilket har en positiv effekt 
för barn och unga.  
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Juridiska bedömningar 
Förslagen följer gällande lagstiftning. Prissättningen av kommunens tjänster och nyttigheter 
styrs av kommunallagens självkostnadsprincip (kommunallagen 8 kap 3 c §) och innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning 
men om det inte finns några bestämmelser om grunderna för avgiftssättningen i en speciallag 
gäller självkostnadsprincipen. När det gäller uthyrning av lokaler till externa intressenter 
balanseras prissättningen mellan självkostnadsprincipen och det faktum att kommunen inte får 
konkurrera med externa leverantörer enligt konkurrenslagen. Bestämmelsen innebär att 
kommunen i sina verksamheter inte får agera på ett sätt som är konkurrensbegränsande på 
marknaden. Kommunen får till exempel inte ta ut underpris för de tjänster som kommunen 
tillhandahåller eftersom underprissättning anses vara en konkurrensbegränsning. Regeln 
innebär att kommunen måste ta ut marknadsmässiga priser för de tjänster vi säljer. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 2022-04-29 
 
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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Evelina Johansson 
 
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
I tabellen redovisas aktuella taxor och avgifter för 2022. I de fall en förändring föreslås redovisas även förslag till taxor och avgifter 2023, 
procentuell förändring, samt ev. motiveringar. 
Markeringar i rött avser nyheter eller förändringar. 
Observera att justering enligt KPI tillkommer 2023 enligt förslag.  
(Taxa/timme om annat inte anges)   TAXA 1 

2022 
TAXA 2 

2022 
TAXA 3 

2022 
TAXA 1 

2023 
TAXA 2 

2023 
TAXA 3 

2023 
Procentuell (%) 

höjning 
 

Motivering till justering 

IDROTTSHALLAR  
   

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

   
      

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

Ökade kostnader material mm. 

• Match  286 kr 550 kr 813 kr 286 kr 550 kr 813 kr 
 

  

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

53 kr 177 kr 354 kr 53 kr 200 kr 400 kr Taxa 1: oförändr. 
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 41 kr 150 kr 280 kr Taxa 1: oförändr. 
Taxa 2: 29% 
Taxa 3: 27% 

Ökade kostnader material mm. 

STENUNGSUND ARENA  
   

      

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

Ökade kostnader material mm. 

• Tävling/Match  286 kr 550 kr 813 kr 286 kr 550 kr 813 kr 
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• Badmintonbana för 
allmänheten  

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

 

Bordtennishall  
   

      

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

Ökade kostnader material mm. 

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

Ökade kostnader material mm. 

• Per bord för allmänheten  - 49 kr 49 kr - 60 kr 60 kr Taxa 1: - 
Taxa 2: 22% 
Taxa 3: 22% 

 
Ökade kostnader material mm. 

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

Ökade kostnader material mm. 
 

Ishall  
   

      

• Träning  168 kr 336 kr - 168 kr 336 kr - 
 

  

• Tävling/Match  280 kr 550 kr - 280 kr 550 kr - 
 

  

• 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 - 392 kr 800 kr - Taxa 1: oförändr. 
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. 



 
 

 

Bilaga Dnr KS 2022/428
2022-04-29

• Träning hela området, samtidigt 
som allmänhetens löpning*)  

65 kr 214 kr 422 kr 65 kr 214 kr 422 kr 
 

Allmänhetens löpning ska 
kunna hålla öppet i möjligaste 
mån. 

• Träning hela området, stängt för 
allmänhetens löpning *)  

- - - 120 kr 350 kr 650 kr Ny post Allmänhetens löpning ska 
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 - 65 kr 214 kr - 

 
  

• Match  347 kr 556 kr 862 kr 347 kr 556 kr 862 kr 
 

  
ÖVRIGA AVGIFTER         
Extra vaktmästare1  280 kr 280 kr 280 kr 500 kr 500 kr 500 kr 79% Självkostnadspris/  

snittkostnad OB/helg mm. 
Samma avgift som i 
konferens- och 
möteslokaler.  

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 

 
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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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%   

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.   

Kategoriindelning 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. 

Prioriteringsordning 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 
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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 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 158 Dnr: KS 2022/448 
 
Taxor och avgifter för simhallen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter i simhallen i enlighet med bilaga 
daterad 2022-05-03. Taxorna ska följa KPI och justeras automatiskt varje kalenderår. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter för simhallen. Efter 
omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor 
och avgifter. 
 
Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 140 tkr, utifrån 2019 års 
besöksantal, och bidrar till att nå en budget i balans. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Taxor och avgifter för simhallen 2022-05-03 
 
Beslut skickas till 
Anna.falck@stenungsund.se  
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Taxor och avgifter för simhallen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter i simhallen i enlighet med bilaga 
daterad 2022-05-03. Taxorna ska följa KPI och justeras automatiskt varje kalenderår. 

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter för simhallen. Efter 
omvärldsbevakning och marknadsmässig jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor 
och avgifter. 
 
Förändringarna beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 140 tkr, utifrån 2019 års 
besöksantal, och bidrar till att nå en budget i balans. 
 
Beskrivning av ärendet 
Taxor och avgifter för simhallen justerades senast den 1 februari 2021, 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. Förändringen prognostiserades då generera 
intäkter om 750 tkr per år.  
 
Förvaltningen har återigen sett över taxorna och föreslår förändringar för att nå en 
marknadsmässig nivå med andra simhallar. I bilagan daterad 2022-05-05 redovisas befintliga 
taxor och avgifter, förslagen justering, samt eventuell motivering till justeringar. 
Rödmarkering i bilagan indikerar förändringar. De förändringar som föreslås i bilaga gäller 
årskort (vuxen samt pensionär), FAR-kort 3 mån (Fysisk aktivitet på recept), vattengympa, 
uthyrning av stora bassängen respektive undervisning/varmbassäng samt justering av avgiften 
för extra badmästare. Justeringarna motiveras med att avgifterna idag är låga i jämförelse med 
andra simhallar inom GR utifrån den omvärldsbevakning som förvaltningen gjort. Kostnaden 
för extra badmästare föreslås vara i nivå med kostnaden för extra vaktmästare i andra lokaler 
som hyrs ut av Kultur och fritid. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förändringarna beräknas, utifrån 2019 års besöksantal, ge en årlig intäktsökning om cirka 140 
tkr. Det förutsätter därmed samma besökstal som innan pandemin. Intäktsökningen bidrar till 
att nå en budget i balans. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Badavgifterna (engångsbad, klippkort, årskort) för barn/ungdom lämnas oförändrade i 
förslaget. När det gäller taxor och avgifter för uthyrning föreslås en mindre justering gällande 
taxa 1, som inkluderar barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar med säte i 
kommunen, jämfört med övriga taxor. Detta för att minimera konsekvenserna för barn och 
unga.  Konsekvenserna för barn och unga bedöms därför vara små. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslagen följer gällande lagstiftning. Prissättningen av kommunens tjänster och nyttigheter 
styrs av kommunallagens självkostnadsprincip (kommunallagen 8 kap 3 c §) och innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning 
men om det inte finns några bestämmelser om grunderna för avgiftssättningen i en speciallag 
gäller självkostnadsprincipen. När det gäller uthyrning av lokaler till externa intressenter 
balanseras prissättningen mellan självkostnadsprincipen och det faktum att kommunen inte får 
konkurrera med externa leverantörer enligt konkurrenslagen. Bestämmelsen innebär att 
kommunen i sina verksamheter inte får agera på ett sätt som är konkurrensbegränsande på 
marknaden. Kommunen får till exempel inte ta ut underpris för de tjänster som kommunen 
tillhandahåller eftersom underprissättning anses vara en konkurrensbegränsning. Regeln 
innebär att kommunen måste ta ut marknadsmässiga priser för de tjänster vi säljer. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-03 
Taxor och avgifter för simhallen 2022-05-03 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Beslut skickas till 
Anna.falck@stenungsund.se  

mailto:Anna.falck@stenungsund.se
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Evelina Johansson 
 
Taxor och avgifter för simhallen 
I tabellen redovisas aktuella taxor och avgifter för 2022, förslag 2023, procentuell förändring, samt ev. motiveringar. 
Förändringar markeras i rött.  
 
(Taxa/timme om annat inte anges) 
   

   Badavgifter 
2022    Badavgifter 

2023 
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    300 kr 20% 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 
2022 

TAXA 2 
2022 

TAXA 3 
2022  TAXA 1 

2023 
TAXA 2 

2023 
TAXA 3 

2023  Procentuell 
(%) höjning 

Motivering till 
justering 

 Uthyrning av Stora bassängen                 
• Per bana träning4 

20 kr  40 kr 150 kr   25 kr 60 kr 220 kr 
 Taxa 1: 25% 

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  200 kr 450 kr 1 900 kr 

 Taxa 1: 19% 
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   100 kr 170 kr 1 400 kr  

Taxa 1: 25% 
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.  

Synka med kostnad för 
extra vaktmästare.  

 
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 
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• Föreningens verksamhet i sin helhet 
• Hänsyn ska tas till om föreningen vill göra angelägna satsningar riktade till barn och ungdomar 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 159 Dnr: KS 2021/862 
 
Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar 
som administreras av Kultur och Fritid 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för uthyrning av konferens- och 
möteslokaler samt skolsalar som hyrs ut av Kultur och fritid i enlighet med bilaga daterad 
2022-04-29. Taxorna ska följa KPI och justeras automatiskt varje kalenderår. Därmed upphör 
tidigare beslut om taxor för uthyrning av skollokaler samt taxor för lokaluthyrning i 
Kulturhuset Fregatten och Mariagården att gälla.  

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt 
skolsalar som hyrs ut av Kultur och fritid.  Efter omvärldsbevakning och marknadsmässig 
jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor och avgifter samt taxekategoriindelning. 
Förslaget syftar till att hålla att hålla marknadsmässiga hyror. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28  
Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar 2022-04-29 
 
Beslut skickas till 
pia.solefors@stenungsund.se 
britta.netterfors@stenungsund.se 
evamaria.hallberg@stenungsund.se 
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Evelina Johansson Till kommunfullmäktige 
Utredare 
 
 
Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar 
som administreras av Kultur och fritid 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter för uthyrning av konferens- och 
möteslokaler samt skolsalar som hyrs ut av Kultur och fritid enligt med bilaga daterad 2022-
04-29. Taxorna ska följa KPI och justeras automatiskt varje kalenderår. Därmed upphör 
tidigare beslut om taxor för uthyrning av skollokaler samt taxor för lokaluthyrning i 
Kulturhuset Fregatten och Mariagården att gälla.  

De nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt 
skolsalar som hyrs ut av Kultur och fritid.  Efter omvärldsbevakning och marknadsmässig 
jämförelse föreslår förvaltningen förändrade taxor och avgifter samt taxekategoriindelning. 
Förslaget syftar till att hålla att hålla marknadsmässiga hyror. 
 
Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kultur och fritid har inom sin verksamhet ett antal konferens- och möteslokaler som hyrs ut 
såväl internt som externt. Lokalerna finns i Kulturhuset Fregatten, Mariagården, på 
fritidsgårdar, Stenungsund arena samt vissa skolsalar. De respektive taxorna för konferens- 
och möteslokaler samt skolsalar omfattas av olika fullmäktigebeslut. Kommunfullmäktige 
beslutade den 19 juni 2017 att fastställa taxa och taxekategoriindelning för uthyrning av 
skollokaler. Justeringen gjordes för att gällande taxor inte täckte kostnader som belastade 
utbildningsverksamheten. Den nya taxan skulle täcka merkostnad för vaktmästeri, städ och 
allmänt slitage. Den 12 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige om en justering i 
taxekategoriindelningen. Taxorna har dock inte justerats sedan 2017.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2018 att revidera taxan vid lokaluthyrning i 
Kulturhuset Fregatten och Mariagården. Kommunfullmäktige beslutade också att taxorna för 
2019 och 2020 skulle räknas upp med tre procent per år. Revideringen syftade dels till att 
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hålla marknadsmässiga hyror, dels till att motsvara ökade kostnader hänförliga till bland annat 
personal och teknik.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2018 om taxejusteringar för uthyrning av 
idrottslokaler. Beslutet inkluderade sammanträdesrum på Stenungsunds arena. 
Kommunfullmäktige beslutade också att taxorna skulle följa KPI och justeras automatiskt 
varje kalenderår. Den 16 december 2021 beslutade dock kommunfullmäktige att taxor och 
avgifter för idrottshallar och anläggningar inte skulle höjas inför 2022. Även detta beslut 
inkluderade sammanträdesrum på Stenungsunds arena. 
 
I bilagan daterad 2022-05-03 redovisas befintliga taxor och avgifter, förslagen justering, samt 
eventuell motivering till justeringar. Rödmarkering i bilagan indikerar förändringar.  
 
Indexreglering  
Förvaltningen föreslår att taxorna för konferens- och möteslokaler samt skolsalar som 
administreras av Kultur och fritid ska följa KPI så att priserna även fortsatt är 
marknadsmässiga. Förslaget föreslås gälla samtliga lokaler i bilaga.   
 
Förändrad taxekategori sammanträdesrum i Stenungsunds arena  
I dagsläget finns fyra olika taxekategoriindelningar som berör konferens- och möteslokaler 
samt skolsalar. Kulturhuset Fregatten, Mariagården respektive skolsalar har varsin 
taxekategoriindelning. Sammanträdesrum i Stenungsunds arena omfattas av en annan 
taxekategoriindelning (som omfattar idrottshallar och anläggningar). Fritidsgårdarna har ingen 
taxekategoriindelning. Förvaltningen föreslår att samma taxekategoriindelning gäller för 
sammanträdesrum i Stenungsunds arena som för skolsalar med mindre justeringar i denna 
enligt bilaga. 
 
Kommunal verksamhet debiteras med självkostnadspris vid Kulturhuset Fregatten 
Verksamheten har haft som målsättning att öka beläggningsgraden vid Kulturhuset Fregatten. 
I nuläget gäller samma taxa för kommunala nämnder, förvaltningar och bolag som för externa 
aktörer vilket innebär att taxan ska vara marknadsmässig. Förvaltningen föreslår att 
inomkommunal verksamheten istället debiteras utifrån självkostnadspris. Avgifterna i bilaga 
är beräknade utifrån nuvarande nivåer av självkostnadspris, dessa kan komma att förändras på 
grund av förändrade kostnader. Förvaltningen bedömer att ett reducerat pris för 
inomkommunal verksamhet kan bidra till att öka beläggningsgraden vid Kulturhuset 
Fregatten samt till att öka tillgängligheten till fler mötesrum för den kommunala 
verksamheten. 
 
Ny avgift för extra vaktmästare  
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Förvaltningen föreslår en ny avgift när bokningen kräver extra vaktmästare eller 
projektledare. Avgiften föreslås gälla för samtliga konferens- och möteslokaler samt skolsalar 
som administreras av Kultur och Fritid.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär mindre justeringar för att hålla marknadsmässiga hyror samt motsvara 
kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Andel föreningar som riktar sig till barn och som hyr mötesrum på Kulturhuset Fregatten och 
Mariagården är förhållandevis låg. På fritidsgårdarna, de praktiskestetiska salarna och 
Stenungsund Arena är andelen högre. En indexreglering av avgifter för dessa kan påverka 
föreningar som riktar sig till barn och unga negativt. För Stenungsunds arena och skolsalar 
gäller dock en reducerad taxa för barn- och ungdomsverksamhet. Den sammantagna 
bedömningen är därför att barn berörs i låg utsträckning av förslaget. 
 
Juridiska bedömningar 
Förslagen följer gällande lagstiftning. Prissättningen av kommunens tjänster och nyttigheter 
styrs av kommunallagens självkostnadsprincip (kommunallagen 8 kap 3 c §) och innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Vissa undantag förekommer i särskild lagstiftning 
men om det inte finns några bestämmelser om grunderna för avgiftssättningen i en speciallag 
gäller självkostnadsprincipen. När det gäller uthyrning av lokaler till externa intressenter 
balanseras prissättningen mellan självkostnadsprincipen och det faktum att kommunen inte får 
konkurrera med externa leverantörer enligt konkurrenslagen. Bestämmelsen innebär att 
kommunen i sina verksamheter inte får agera på ett sätt som är konkurrensbegränsande på 
marknaden. Kommunen får till exempel inte ta ut underpris för de tjänster som kommunen 
tillhandahåller eftersom underprissättning anses vara en konkurrensbegränsning. Regeln 
innebär att kommunen måste ta ut marknadsmässiga priser för de tjänster vi säljer. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om god hälsa och välbefinnande och mål 4 om god utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28  
Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar 2022-04-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
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Elisabeth Andreasson Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
pia.solefors@stenungsund.se 
britta.netterfors@stenungsund.se 
evamaria.hallberg@stenungsund.se 
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Evelina Johansson 
 
Taxor och avgifter för konferens- och mötesrum samt skolsalar  
Nedan tabeller visar taxor och avgifter 2022 samt förslag till förändringar. Under tabellerna följer taxekategoriindelningar.  
Förslag till förändringar markeras i rött.  
Observera att justering enligt KPI tillkommer 2023 enligt förslag.  
 

Tabell 1 (Taxor och avgifter 2022) 
 

TAXA 1 
2022 

TAXA 2 
2022 

TAXA 3 
2022 

Kommunala förvaltningar, 
nämnder och bolag 
(självkostnadspris – 

beslutas av förvaltningen)  
 

Heldag Halvdag Heldag Halvdag 
Kvällar efter 

kl. 18 och 
helger 

Heldag Halvdag Heldag Halvdag 

KULTURHUSET FREGATTEN1          
Stenungesalen 0 kr 0 kr 11 250 kr 7 600 kr 3 250 kr 11 250 kr 7 600 kr 6 660 kr 3 580 kr 

- halv 0 kr 0 kr 5 400 kr 4 650 kr 2 200 kr 5 400 kr 4 650 kr 5 300 kr 2 900 kr 
- sektion 0 kr 0 kr 3 750 kr 3 200 kr 1 500 kr 3 750 kr 3 200 kr 4 700 kr 2 600 kr 

Hörsal/biograf 0 kr 0 kr 5 600 kr 4 400 kr 1 500 kr 5 600 kr 4 400 kr 6 100 kr 3 300 kr 
Fyren 0 kr 0 kr 3 500 kr 2 700 kr 825 kr 3 500 kr 2 700 kr 3 300 kr 1 900 kr 
Styrmansrummet 0 kr 0 kr 2 300 kr 1 900 kr 625 kr 2 300 kr 1 900 kr 1 850 kr 1 050 kr 
Focken 0 kr 0 kr 1 650 kr 1 500 kr 525 kr 1 650 kr 1 500 kr 1 550 kr 1 050 kr 
Mesanen 0 kr 0 kr 1 400 kr 900 kr 525 kr 1 400 kr 900 kr 1 550 kr 1 050 kr 
Märsen 0 kr 0 kr 1 650 kr 1 500 kr 525 kr 1 650 kr 1 500 kr 1 550 kr 1 050 kr 
Klyvaren 0 kr 0 kr 1 400 kr 900 kr 525 kr 1 400 kr 900 kr 1 550 kr 1 050 kr 
RUM1 0 kr 0 kr 1 650 kr 1 500 kr - 1 650 kr 1 500 kr 1 550 kr 1 050 kr 
Grupprum  0 kr 0 kr - 900 kr 525 kr - 900 kr   

 
1 Preliminär bokning avbokas efter två veckor. Avbokning av Stenungesalen och biografen måste ske en månad före arrangemangsdatumet annars faktureras hyran. 
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Övriga utrymmen          
Caféet 0 kr 0 kr - 1 300 kr 825 kr - 1 300 kr   
Foajén 0 kr 0 kr - 1 300 kr 825 kr - 1 300 kr   
Kaptensrummet 0 kr 0 kr - 1 300 kr 725 kr - 1 300 kr   
Bohuslänsrummet 0 kr 0 kr - 1 300 kr 725 kr - 1 300 kr   
 

MARIAGÅRDEN TAXA 1 
2022 

TAXA 2 
2022  

TAXA 3 
2022 

 Heldag Halvdag Heldag Halvdag Heldag Halvdag 
Mariagården 1 550 kr 800 kr 1 550 kr 800 kr 1 550 kr 800 kr 
 

FRITIDSGÅRDAR2 AVGIFT 
2022  AVGIFT  

2023 
Motivering 

Uthyrning av ljud- och ljusutrustning 
för föreningar och skolklasser 500 kr Engångssumma, betalas/tillfälle. 500 kr  

Hasselgården3 500 kr  Barnkalas, lördagar kl.12:00-16:00  500 kr  

Stora Högagården4 300 kr  
(+ 150 kr*). 

 
500 kr  

 
150 kr/h  

 
800 kr 

Aktivitet barn och unga.  
* för hyra av musikanläggning. 
 
Barnkalas (hyra av musikanläggning ingår) 
 
Lokalhyra vuxna. 
 
För föreningar (med övernattning) 

300 kr 
(+ 150 kr*). 

 
500 kr 

 
150 kr/h 

 
1000 kr 

 
 
 
 
 
 
 
I nivå med andra lokaler inom kommunen som erbjuder 
övernattning. Procentuell förändring 25%  

 

 
2 Alkohol och drogförbud gäller på anläggningarna. 
3 På lördagar kan du som privatperson hyra Hasselgården för barnkalas dagtid mellan kl.12:00-16:00. I hyran ingår kök, café, foajé, stora salen och en musikanläggning. Det finns bord och stolar 
för 70 personer, likaså gäller tallrikar, glas och bestick. Städning skall ske efter festens slut. I övrigt hyr vi ut våra lokaler till föreningar och verksamheter för ungdomsarrangemang. 
4 Stora Högagården hyr ut till ungdomsverksamhet, barnkalas och föreningar. Vid förfrågningar från föreningslivet med övernattning och vid barnkalas anges en fast engångssumma.  
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STENUNGSUND ARENA (vid ishallen)5 
(Priserna är per timme) 

TAXA 1 
2022 

TAXA 2 
2022 

TAXA 3 
2022 

Sammanträdesrum hel 76 kr 168 kr 280 kr  
Sammanträdesrum halv 51 kr 168 kr 280 kr  
 

SKOLSALAR6 
(Priserna är per timme) 

TAXA 1 
2022 

TAXA 2 
2022 

TAXA 3 
2022 

Teorisalar 70 kr 250 kr 370 kr 
Praktiskestetiska salar 108 kr 275 kr 500 kr 
Matsal 108 kr 275 kr 500 kr 
Aula 400 kr 600 kr 1000 kr 
 

ÖVRIGT  TAXA 1 
2022 

TAXA 2 
2022 

TAXA 3 
2022 

 Motivering 

Extra vaktmästare/projektledare7 500 kr  500 kr  500 kr  Ny 
post 

Självkostnadspris/  
snittkostnad 

OB/helg mm. 
Samma avgift som 

mötesrum och salar. 
 
  

 
5 Mötesrummen i ishallen är uppbokade 2022 till förmån för Nösnäsgymnasiet. 
6 Jörlandaskolan: Slöjdsalarna. Stenungskolan: Hemkunskapssalarna, Lektionssal för 14-16 personer plus tillhörande kök med 10 sittplatser, Lektionssal med 14 sittplatser, Lektionssal med 30 
sittplatser. Nösnäsgymnasiet: Aula, matsal och teorisalar. Praktiskestetiska salar som slöjdsalar och hemkunskapssalar kan hyras av till exempel studieförbund. Speciella villkor gäller. Andra 
skolsalar hyrs ut av respektive skola som sköter kontakten med hyresgästen. 
7 Gäller samtliga mötesrum och salar som administreras av Kultur och Fritid. Om bemanning i form av extra vaktmästare eller projektledare krävs debiteras per timme inkl. moms. Debiteringen 
påbörjas en timme före samt en timme efter aktivitet. 
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Taxekategorier mötesrum Kulturhuset Fregatten 

Taxa 1 
Offentligt arrangemang med kulturell inriktning i studieförbunds eller ideell förenings regi. 
Offentligt arrangemang som ej kan bära hyreskostnad, skolornas och kulturskolans arrangemang (icke kommersiell verksamhet). 
 
Taxa 2  
Lokala politiska organisationer och partiers möten. 
Föreningars och studieförbunds interna möten, cirkelverksamhet, kurser och konferenser.  
Kommunala nämnder och förvaltningar.  
Pensionärs- och handikappföreningar.  
 
*(20% rabatt vid fler än fem inbokningar vid samma bokningstillfälle).  
 
Taxa 3 
Andra kommuner 
Privatpersoner 
Företag 
Övriga organisationer 
Kommersiell verksamhet 
 
Kommunal förvaltning, nämnder och bolag debiteras med självkostnadspris.  
 
Taxekategorier mötesrum Mariagården 

Taxa 1 
Föreningar och studieförbunds arrangemang för allmänheten i samarrangemang med kulturkontoret. 
 
Taxa 2 
Kommunal förvaltning, nämnder och bolag. 
Studieförbund och föreningar 
Enskild kommuninvånare 
 
Taxa 3 
Andra kommuner, företag och övriga organisationer  
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Taxekategorier teori- och praktiskestetiska skolsalar samt sammanträdesrum vid Stenungsunds Arena 

Taxa 1  
Barn- och ungdomsföreningar. Pensionärs- och handikappföreningar som är berättigade till kommunalt stöd. 
 
Taxa 2  
Föreningar som inte i huvudsak är barn- och ungdomsföreningar och internbokning. 
Kommunal förvaltning, nämnder och bolag.  
 
Taxa 3 
Organisationer, myndigheter och studieförbund m.m. 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 171 Dnr: KS 2022/290 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Timavgiften ska 
årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ansvaret att utföra livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar 
för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 
maten ska vara säker att äta och det ska vara rätt information konsumenten får om livsmedlet. 
 
Livsmedelskontroll är inte en skattefinansierad verksamhet utan ska enligt 1§ i förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
avgiftsfinansieras. Detta innebär att det är livsmedelsföretaget som betalar kostnaden för 
kontrollen. Regelverket förordnar i dagsläget obligatorisk förhandsdebitering av årliga 
kontrollavgifter men då svensk lagstiftning nu har anpassats till EU:s nya kontrollförordning 
2017/625 ska kommunerna senast den 1 januari 2024 i stället ha infört debitering i efterhand. 
Efterhandsdebitering ger en tydligare koppling till utförd livsmedelskontroll och debitering 
kommer att ske utifrån nerlagd tid i ärendet.   

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 44 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 44 Dnr: KS 2022/290 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Timavgiften ska 
årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
taxan angående tidsåtgång utifrån tidmätningar.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ansvaret att utföra livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar 
för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 
maten ska vara säker att äta och det ska vara rätt information konsumenten får om livsmedlet. 
 
Livsmedelskontroll är inte en skattefinansierad verksamhet utan ska enligt 1§ i förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
avgiftsfinansieras. Detta innebär att det är livsmedelsföretaget som betalar kostnaden för 
kontrollen. Regelverket förordnar i dagsläget obligatorisk förhandsdebitering av årliga 
kontrollavgifter men då svensk lagstiftning nu har anpassats till EU:s nya kontrollförordning 
2017/625 ska kommunerna senast den 1 januari 2024 i stället ha infört debitering i efterhand. 
Efterhandsdebitering ger en tydligare koppling till utförd livsmedelskontroll och debitering 
kommer att ske utifrån nerlagd tid i ärendet.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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Susanne Hartzell Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Timavgiften ska 
årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. 
Taxan gäller från och med den 1 januari 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
taxan angående tidsåtgång utifrån tidmätningar.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har ansvaret att utföra livsmedelskontroll hos livsmedelsanläggningar 
för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är att 
maten ska vara säker att äta och det ska vara rätt information konsumenten får om livsmedlet. 
 
Livsmedelskontroll är inte en skattefinansierad verksamhet utan ska enligt 1§ i förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
avgiftsfinansieras. Detta innebär att det är livsmedelsföretaget som betalar kostnaden för 
kontrollen. Regelverket förordnar i dagsläget obligatorisk förhandsdebitering av årliga 
kontrollavgifter men då svensk lagstiftning nu har anpassats till EU:s nya kontrollförordning 
2017/625 ska kommunerna senast den 1 januari 2024 i stället ha infört debitering i efterhand. 
Efterhandsdebitering ger en tydligare koppling till utförd livsmedelskontroll och debitering 
kommer att ske utifrån nerlagd tid i ärendet.   

 
Beskrivning av ärendet 
Eftersom reglering som möjliggör efterhandsdebitering infördes den 1 april 2021 genom 
förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) föreslår förvaltningen att detta ska införas 1 januari 2023.  
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer för nya taxebestämmelser har använts 
som utgångspunkt för arbetet med att ta fram den nu aktuella nya taxan som ska 
implementeras för ärenden i kommunen.  
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FAOKL ger utöver möjlighet till efterhandsdebitering också kommunen möjlighet att 
finansiera så kallad ”annan offentlig verksamhet” inom livsmedelskontrollen med anledning 
av anpassningen till EU:s kontrollförordning 2017/625. Med detta menas att kommunerna  
bland annat ges möjlighet att ta ut avgift för handläggning av andra delar som till exempel 
föreläggande, sanktioner och handläggning som initieras genom EU:s varningssystem för 
livsmedel som utgör eller kan antas utgöra risk för människors hälsa så kallade RASFF-
ärende.   
 
Mot bakgrund av de förändringar kring avgifter som har skett enligt ovan behöver 
Stenungsunds kommun besluta om en ny taxa på livsmedelsområdet som gör det möjligt att 
dels efterhandsdebitera, dels ta ut avgift för sådana typer av ärenden som det tidigare inte 
funnits möjlighet att ta ut avgifter för. I den nya taxan kommer även en korrigering av 
timavgift för handläggning av registrering av livsmedelsanläggning från 1 timme till 1,5 att 
ske. Detta för att den faktiska nerlagda tiden för denna uppgift visat sig vara högre än vad som 
uppskattats i tidigare taxa.  
 
Timavgiften i taxan utgår från förvaltningens faktiska kostnader för livsmedelskontroll och 
uppgår till 1339 kronor vilket har tagits fram genom att använda beräkningsunderlag från 
SKR. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften räknas årligen 
upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan taxan börjar gälla från och 
med 1 januari 2023.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig kontroll ska 
täckas av avgifter och kommunen ska förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt 
kommunallagen. Ändringen av taxan innebär till viss del en bättre kostnadstäckning. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medför några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 2 om tryggad livsmedelsförsörjning och mål 6 om att säkerställa tillgången 
till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
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1. Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel 
Taxan är meddelad med stöd av 1 § förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, enligt vilken 
kommunfullmäktige får ta ut avgifter för kommunal myndighets kostnader 
för kontroll och annan offentlig kontroll enligt denna lag. 

1.1. Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade 
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk pro-
duktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagstiftningar, inklusive förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel. 

1.2. Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för tekniska 
myndighetsnämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, 
annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter 
enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av tekniska myndighetsnämnden 
enligt delegationsordningen. 

1.3. Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 
1 § ska en avgift betalas för tekniska myndighetsnämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § i denna taxa. 
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I 9–16 §§ i denna taxa finns särskilda bestämmelser om avgift för, 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11–12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

2. Avgifter 
2.1. Timavgift och avgiftsuttag 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1339 kronor per timme kontrolltid.  
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid för handläggning som använts för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, 
handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som 
utförs vardagar mellan kl 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Tekniska myndighetsnämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt 
bestämmelserna i 7 b § nedan, om faktisk kontrolltid.  

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för kontrollintervall för 
verksamheten (7 b §).  

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa.  
 
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som 
fattas av tekniska myndighetsnämnden. 

2.2. Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 

2.3. Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift motsvarande den 
uträknade avgiften för 1,5 timmar enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i 
taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av 
taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av 
att den övergått till en ny aktör. 
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2.4. Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som 
hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om 
kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och 
utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att 
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

2.5. Avgift för utredning av klagomål 
11 § Vid utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där 
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som 
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit 
nödvändigt för tekniska myndighetsnämndens att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som 
omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller 
distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

2.6. Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i 
syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas 
motsvarande tekniska myndighetsnämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden. 

2.7. Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för tekniska 
myndighetsnämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

2.8. Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör 
som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar tekniska myndighetsnämndens nedlagda 
kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp 
som motsvarar tekniska myndighetsnämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska 
utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 
livsmedlen. 

2.9. Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande tekniska myndighetsnämndens faktiska 
utgifter för köpet betalas. 
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Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift 
enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

2.10. Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller 
övriga omständigheter, får Tekniska myndighetsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift 
enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får 
tekniska myndighetsnämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt 
att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

3.Avgiftens erläggande och 
verkställighet 
3.1 Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Stenungsunds kommun. Betalning ska ske inom 
tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

3.2 Överklaganden 
20 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift får överklagas till länsstyrelsen. 

3.3 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
21 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 
denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 tillämpas på alla verksamheter, oavsett riskklass de 
blivit tilldelade i riskklassningsbeslut.  

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 172 Dnr: KS 2022/291 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun ansvarar för kontrollen av animaliska biprodukter vilket innebär 
förhindra spridning av smittämnen, så inte människor och djur kommer till skada. Kontrollen 
kan till exempel innefatta hantering och förvaring av slaktavfall på anläggning. Idag saknas 
taxa för kontroll av animaliska biprodukter i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt 28§ i lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en 
kommun ta ut avgift för den kontroll som utförs gällande animaliska biprodukter samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen.  
 
Då taxa saknas för kontroll av animaliska biprodukter har taxebestämmelser upprättats och för 
att beräkna kostnadstäckningen inom kontrollområdet har beräkningsunderlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att 
uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 

Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.    

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 45 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 45 Dnr: KS 2022/291 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun ansvarar för kontrollen av animaliska biprodukter vilket innebär 
förhindra spridning av smittämnen, så inte människor och djur kommer till skada. Kontrollen 
kan till exempel innefatta hantering och förvaring av slaktavfall på anläggning. Idag saknas 
taxa för kontroll av animaliska biprodukter i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt 28§ i lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en 
kommun ta ut avgift för den kontroll som utförs gällande animaliska biprodukter samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen.  
 
Då taxa saknas för kontroll av animaliska biprodukter har taxebestämmelser upprättats och för 
att beräkna kostnadstäckningen inom kontrollområdet har beräkningsunderlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att 
uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 

Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/291
2022-03-28

 
Susanne Hartzell Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun ansvarar för kontrollen av animaliska biprodukter vilket innebär 
förhindra spridning av smittämnen, så inte människor och djur kommer till skada. Kontrollen 
kan till exempel innefatta hantering och förvaring av slaktavfall på anläggning. Idag saknas 
taxa för kontroll av animaliska biprodukter i Stenungsunds kommun. 
 
Enligt 28§ i lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och i förordning 
(2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får en 
kommun ta ut avgift för den kontroll som utförs gällande animaliska biprodukter samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen.  
 
Då taxa saknas för kontroll av animaliska biprodukter har taxebestämmelser upprättats och för 
att beräkna kostnadstäckningen inom kontrollområdet har beräkningsunderlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att 
uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 

Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.    

 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll ska täckas av avgifter och kommunen 
ska förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Antagande av taxa innebär 
att det finns möjlighet att ta ut avgift för kontroll av animaliska biprodukter och att det sker 
med kostnadstäckning. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/291
2022-03-28

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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1. Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter 
Taxan är meddelad med stöd av 1 § förordning (2006:1165) om avgifter 
för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, enligt vilken 
kommunfullmäktige får ta ut avgifter för kommunal myndighets kostnader 
för handläggning och kontroll enligt denna lag. 

1.1. Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt lag 
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag 
samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen. 
 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamhet är föremål för 
kontroll.  
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt.  
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som beror på överklagande beslut. 

  
5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av tekniska myndighetsnämnden 
enligt delegationsordning.  
 

2. Avgifter 
2.1. Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr.  

2.2. Indexuppräkning  
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 

Typ av dokument 

Taxebestämmelser  

Beslutat av 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 

2022-MM-DD 

Diarienummer 

2022/291 

Dokumentägare 

Verksamhet Bygg Miljö 

Giltighetstid 

Tillsvidare 

 

Framtagen av 

Verksamhet Bygg Miljö 

Reviderad 
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2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende. Med kontrolltid avses 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.  

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. 

10 § För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Nedsättande av avgift 
11 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.5. Betalning av avgift 
12 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

 

3. Verkställighet 
 
3.1. Verkställighet av beslut 
13 § Av 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att tekniska myndighetsnämnden får 
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas i fall där 
omständigheterna kräver det. 

3.2. Överklagande  
14 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
15 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som påbörjas från och med 
detta datum.  



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 173 Dnr: KS 2022/292 
 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 23 § i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt att 
ta ut avgift för den tillsyn som bedrivs för att kontrollera efterlevnaden av handel med 
receptfria läkemedel, som sker i detaljhandeln. Kontrollen innefattar den hantering och 
försäljning som sker.  
 
Nuvarande taxa trädde i kraft 2011 och därefter har timavgiften endast blivit indexreglerad. 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 
1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från kommunens faktiska 
kostnader. Nuvarande timavgift är 851 kronor.  
 
Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 46 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 46 Dnr: KS 2022/292 
 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 23 § i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt att 
ta ut avgift för den tillsyn som bedrivs för att kontrollera efterlevnaden av handel med 
receptfria läkemedel, som sker i detaljhandeln. Kontrollen innefattar den hantering och 
försäljning som sker.  
 
Nuvarande taxa trädde i kraft 2011 och därefter har timavgiften endast blivit indexreglerad. 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 
1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från kommunens faktiska 
kostnader. Nuvarande timavgift är 851 kronor.  
 
Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2002/292
2022-03-28

 
Susanne Hartzell Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan gäller från och med 1 januari 2023.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 23 § i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt att 
ta ut avgift för den tillsyn som bedrivs för att kontrollera efterlevnaden av handel med 
receptfria läkemedel, som sker i detaljhandeln. Kontrollen innefattar den hantering och 
försäljning som sker.  
 
Nuvarande taxa trädde i kraft 2011 och därefter har timavgiften endast blivit indexreglerad. 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 
1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från kommunens faktiska 
kostnader. Nuvarande timavgift är 851 kronor.  
 
Timavgiften räknas årligen upp med hjälp av PKV (prisindex kommunal verksamhet) innan 
taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll ska täckas av avgifter och kommunen 
ska förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Ändringen av timavgiften 
innebär bättre kostnadstäckning vid tillsyn. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2002/292
2022-03-28

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
susanne.hartzell@stenungsund.se 
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1. Taxa för tillsyn över handel med 
receptfria läkemedel 
Taxan är meddelad med stöd av 23 § lag (2009:730) om handel med 
vissa receptfria läkemedel, enligt vilken kommunfullmäktige får ta ut 
avgifter för kommunal myndighets kostnader för kontroll enligt denna lag.  

1.1. Inledande bestämmelser   
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Stenungsunds kommuns kostnader för kontroll enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats med stöd av 
lagen.  

2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll i övrigt. 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. handläggning och andra åtgärder som sker med anledning av klagomål som visar sig vara 
obefogat 

2. handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift fattas av tekniska myndighetsnämnden 
enligt delegationsordningen.  

2. Avgifter 
2.1. Timavgift   
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr. 
 

2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 

Typ av dokument 

Taxebestämmelser  

Beslutat av 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 

2022-MM-DD 

Diarienummer 

2022/292 

Dokumentägare 

Verksamhet Bygg Miljö 

Giltighetstid 

Tillsvidare 

 

Framtagen av 

Verksamhet Bygg Miljö 

Reviderad 
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2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som har använt för handläggning och andra åtgärder i 
ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, resor och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut.  

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton eller 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Nedsättande av avgift  
12 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.5. Betalning av avgift 
13 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

3. Verkställighet 
3.1. Överklagande  
14 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.2. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  
15 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som påbörjas från och med 
detta datum.  
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 174 Dnr: KS 2022/294 
 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt strålskyddslagen. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt strålskyddslagen (2018:396) och tillhörande bestämmelser är en verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmälningspliktig. Kommunen utför tillsynen 
över att gällande regler följs. Kommunen utför även tillsyn enligt strålskyddslagen och 
tillhörande bestämmelser i avseende fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten 
har tillträde till i avseende strålskyddet gällande radon. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunen ta ut avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen och tillhörande bestämmelser. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
saknas idag i Stenungsunds kommun. En översyn har därmed utförts av avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen med tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen 
enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt strålskyddslagen behöver antas för att 
kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsynen.  

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen 
med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 47 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 47 Dnr: KS 2022/294 
 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt strålskyddslagen. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt strålskyddslagen (2018:396) och tillhörande bestämmelser är en verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmälningspliktig. Kommunen utför tillsynen 
över att gällande regler följs. Kommunen utför även tillsyn enligt strålskyddslagen och 
tillhörande bestämmelser i avseende fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten 
har tillträde till i avseende strålskyddet gällande radon. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunen ta ut avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen och tillhörande bestämmelser. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
saknas idag i Stenungsunds kommun. En översyn har därmed utförts av avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen med tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen 
enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt strålskyddslagen behöver antas för att 
kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsynen.  

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen 
med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/294
2022-03-28

 
Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa enligt strålskyddslagen 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt strålskyddslagen. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt strålskyddslagen (2018:396) och tillhörande bestämmelser är en verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten anmälningspliktig. Kommunen utför tillsynen 
över att gällande regler följs. Kommunen utför även tillsyn enligt strålskyddslagen och 
tillhörande bestämmelser i avseende fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten 
har tillträde till i avseende strålskyddet gällande radon. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunen ta ut avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen och tillhörande bestämmelser. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
saknas idag i Stenungsunds kommun. En översyn har därmed utförts av avgifter för tillsyn 
enligt strålskyddslagen med tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen 
enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt strålskyddslagen behöver antas för att 
kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsynen.  

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen 
med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023.   

 
Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för offentlig kontroll ska täckas av avgifter och kommunen 
ska förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Ändringen av timavgiften 
innebär bättre kostnadstäckning vid tillsyn. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/294
2022-03-28

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar samt mål nr 11 om hållbara städer och samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-28 
Taxa enligt strålskyddslagen 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  

mailto:lina.johansson@stenungsund.se
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1. Taxa enligt strålskyddslagen 

Taxan är meddelad med stöd av 8 kap 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:506), enligt vilken kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om 
avgifter för kommunal myndighets kostnader för tillsyn enligt denna lag. 

1.1 Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns kostnader för tillsyn enligt strålskyddslagen 
(2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
strålskyddslagen. 

2 § Avgiftsskyldig är den som: 

1. bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, 
 

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av 
skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet,  
 

2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver 
utredning, 
 

2. handläggning som sker med anledning av överklagade beslut. 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt denna taxa fattas av tekniska 
myndighetsnämnden enligt delegationsordningen. 

2. Avgifter 
2.1. Timavgift  
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr.  
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2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 

2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tekniska 
myndighetsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, beredning av ärendet samt 
föredragning och beslut. 

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För undersökningar, inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Avgift för anmälan 
11 § Avgift för handläggning av anmälan som avser solarieverksamhet enligt 10 § 
strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar, tas ut som timavgift för nedlagd handläggningstid. Avgift med anledning av 
anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.  

2.5 Avgift för tillsyn 
12 § Avgift för tillsyn enligt 8 kap 2 § strålskyddsförordning (2018:506) tas ut som timavgift för 
nedlagd handläggningstid.  

2.6 Avgift för provtagning, analys och kontrollköp  

13 § Utöver avgift för anmälan och tillsyn ska tekniska myndighetsnämnden ersättas för kostnaderna för 
provtagning och analys till följd av tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium enligt 19 § 
strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella 
solningsanläggningar och ska ersättas av den vars verksamhet tillsynen avser. 

2.7 Nedsättning av avgift 
14 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.8 Betalning av avgift 
15 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 
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3. Verkställighet 
3.1. Verkställighet av beslut 
16 § Av 10 kap 3 § strålskyddslagen framgår att beslut om avgift enligt denna lag ska gälla omedelbart 
om inte annat bestäms. 

3.2. Överklagande 
17 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen. 

3.3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
18 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 
denna dag.  

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 175 Dnr: KS 2022/295 
 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt miljöbalken. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
tidsåtgång utifrån tidmätningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs 16 april 2018 (KF 0115/18) 
och trädde i kraft 1 januari 2019. En översyn av taxan enligt miljöbalken (1998:808) för 
prövning och tillsyn har utförts samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. Anledningen till översynen är förändringar i lagstiftningen samt att 
vissa revideringar behövts för att kommunen fullt ut ska kunna ta betalt för tillsyn och 
prövning inom området. För att förbättra kostnadstäckningen och kunna bedriva en tillsyn av 
hög kvalitet är det därmed nödvändigt att införa en ny taxa. 
 
Förslaget till taxa enligt miljöbalken är huvudsakligen uppbyggd enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) taxeunderlag och grundar sig på en behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område. I den behovsstyrda taxan är det tillsynsbehovet som styr taxan och det finns tydliga 
kopplingar till behovsutredningen. Statlig och kommunal taxekonstruktion kopplas samman. 

Under översynen har jämförelser gjorts med andra kommuner, däribland Kungälvs kommun. 

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 
Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 
1 januari 2023.   



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Kommunen får besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande 
föreskrifter samt EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde enligt 27 kap. 1 § 
miljöbalken. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 48 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 

 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 48 Dnr: KS 2022/295 
 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt miljöbalken. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
tidsåtgång utifrån tidmätningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs 16 april 2018 (KF 0115/18) 
och trädde i kraft 1 januari 2019. En översyn av taxan enligt miljöbalken (1998:808) för 
prövning och tillsyn har utförts samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. Anledningen till översynen är förändringar i lagstiftningen samt att 
vissa revideringar behövts för att kommunen fullt ut ska kunna ta betalt för tillsyn och 
prövning inom området. För att förbättra kostnadstäckningen och kunna bedriva en tillsyn av 
hög kvalitet är det därmed nödvändigt att införa en ny taxa. 
 
Förslaget till taxa enligt miljöbalken är huvudsakligen uppbyggd enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) taxeunderlag och grundar sig på en behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område. I den behovsstyrda taxan är det tillsynsbehovet som styr taxan och det finns tydliga 
kopplingar till behovsutredningen. Statlig och kommunal taxekonstruktion kopplas samman. 

Under översynen har jämförelser gjorts med andra kommuner, däribland Kungälvs kommun. 

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 
Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 
1 januari 2023.   



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

Kommunen får besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande 
föreskrifter samt EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde enligt 27 kap. 1 § 
miljöbalken. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt miljöbalken 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 

 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-03-28

 
Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa enligt miljöbalken 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt miljöbalken. Timavgiften ska årligen 
regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med basår 2022. Taxan 
börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska myndighetsnämnden får besluta om justeringar i 
tidsåtgång utifrån tidmätningar. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs 16 april 2018 (KF 0115/18) 
och trädde i kraft 1 januari 2019. En översyn av taxan enligt miljöbalken (1998:808) för 
prövning och tillsyn har utförts samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. Anledningen till översynen är förändringar i lagstiftningen samt att 
vissa revideringar behövts för att kommunen fullt ut ska kunna ta betalt för tillsyn och 
prövning inom området. För att förbättra kostnadstäckningen och kunna bedriva en tillsyn av 
hög kvalitet är det därmed nödvändigt att införa en ny taxa. 
 
Förslaget till taxa enligt miljöbalken är huvudsakligen uppbyggd enligt Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) taxeunderlag och grundar sig på en behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 
område. I den behovsstyrda taxan är det tillsynsbehovet som styr taxan och det finns tydliga 
kopplingar till behovsutredningen. Statlig och kommunal taxekonstruktion kopplas samman. 

Under översynen har jämförelser gjorts med andra kommuner, däribland Kungälvs kommun. 

För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från SKR 
använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 kronor för att uppnå kostnadstäckning. 
Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska kostnader. 
Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av PKV innan taxan börjar gälla från och med 
1 januari 2023.   

Kommunen får besluta om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande 
föreskrifter samt EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde enligt 27 kap. 1 § 
miljöbalken. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/295
2022-03-28

Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för tillsyn och prövning ska täckas av avgifter och 
kommunen ska förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen.  Ändringen av 
timavgiften innebär bättre kostnadstäckning vid tillsyn. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 2 om tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk, mål nr 3 om 
att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, mål nr 6 om att 
säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, mål nr 7 om 
hållbar och modern energi för alla, mål nr 9 om hållbar industrialisering och infrastruktur, mål 
nr 11 om hållbara städer och samhällen, mål nr 12 om hållbar konsumtion och produktion, 
mål nr 13 om att bekämpa klimatförändringarna, mål nr 14 om att bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling samt mål nr 15 om att 
skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda 
förlust av biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt miljöbalken 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 

 

mailto:lina.johansson@stenungsund.se
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1. Taxa enligt miljöbalken

Taxan är meddelad med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808), enligt 
vilken kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för 
kommunal myndighets kostnader för prövning och tillsyn.

1.1. Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 

miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, 

miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel 

av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag, 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, 

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattade av tekniska myndighetsnämnden 

enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-

förordningar inom miljöbalkens område överklagas, eller 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av tekniska 

myndighetsnämnden som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn 

som medför avgiftsskyldighet.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 

ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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2. Avgifter

2.1. Timavgift och avgiftsuttag

6 § Avgiftsuttag sker:

1) I förhållande till de avgifter som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 

(fast avgift och timavgift),

2) I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift),

3) I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 

och

4) Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 

handläggningstid 1143 kr.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses den tid som med 

handläggningstid använts för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 

kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, resor, revisioner och 

provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För 

inspektioner, resor, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan kl 19:00 och 07:00, 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 

avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

2.2. Indexuppräkning

9 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 

upp årligen utifrån gällande PKV. 

2.3. Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen 

fast avgift genom det som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av tekniska myndighetsnämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den 

fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid 

ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 

återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
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14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 

sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ 

miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är 

även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller 

undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas 

ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

2.4. Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift 

motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i 

övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 

anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full 

avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de 

belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden.

 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är 

denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut 

för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

2.5 Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärd med en fastställd 

prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad 

som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C)

enligt miljöprövningsförordningen, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av

taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska avgift betalas i form av timavgift genom att den 

faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller

anmälningsplikt (D) ska fast årlig avgift betalas i de fall det framgår av taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20

timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter 

som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 
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Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får tekniska myndighetsnämnden besluta 

om extra tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider 

den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att myndigheten 

vid ordinarie tillsyn har konstaterat brister och avvikelser som kräver extra tillsynstid eller som medfört 

föreläggande eller förbud eller av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden 

eller förbud eller är föranledd av annan påverkan i större omfattning. Extra tillsynstid beräknas som 

timavgift enligt 8 § och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens 

utförande. 

2.6. Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika 

verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från 

verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på 

anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3, undantaget 

de verksamheter som enligt bilaga 2 ska ha fast årlig avgift.

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som 

anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med 

det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – 

eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker 

dessförinnan tas timavgift ut. 

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten 

bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd 

som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 

2007) miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) 

miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

2.7. Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i 

taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd 

eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn 

över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) ska avgift betalas 

av den som enligt det 10 kap. miljöbalken (i lydelsen före och efter 1 augusti 2007) är ansvarig för 

avhjälpande eller kostnader. 

2.8. Nedsättning av avgift 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd 

handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller 

efterskänkas. 



7

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

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

2.9. Betalning av avgift

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Stenungsunds kommun. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

3. Verkställighet

3.1. Verkställighet av beslut

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, 

även om det överklagas.

3.2. Överklagande

33 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.

3.3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

34 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 

denna dag.



Taxebilaga 1  - Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 5 personekvivalenter som 
en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

7 6440

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för fler än 5 men upp till 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. I de fall 
fler än en fastighet ansluts utgår en halv avgift 
per tillkommande hushåll. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

7 6440

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för 10 men upp till 25 
personekvivalenter på samma fastighet  som en 
eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

10 9200

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning för mer än 25 
personekvivalenter som en eller flera 
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en 
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

3 2760

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag 
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

2 1840



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp 
till 5 borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

3 2760

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler 
än 5 borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit 
för att skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur 
inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-förordningen 
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, 
och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning 
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast 
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

6 5520

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 
2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

4 3680

Anmälan om anläggande av gödselstad eller 
annan upplagsplats för djurspillning inom ett 
område med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för 
människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, 
9 kap 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med 
bassängbad för allmänheten, eller som annars 
används av många människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera 
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som 
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, 
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller 
internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-
joniserande strålning från verksamheter som är 
tillståndspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter 
med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) 
om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit 
tillsynen till kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 
personekvivalenter.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 
miljötillsynsförordningen

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver 
särskild uppmärksamhet och som som inte 
omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 
eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera 
bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar 
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten 
eller som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH 
BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av  brandfarliga vätskor eller 
spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer 
mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde 
hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor 
eller spillolja) med tillhörande rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 § p 5 miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

3 2760



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-verkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenförorening 
vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

3 2760

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive 
periodiska kontroller, av cisterner och 
rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 
31 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

3 2760

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor 
och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-förorening 
vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller 
mer.

14 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthus-
gaser, 2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett 
kalenderår finns minst 14 ton 
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 
eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 
andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-
gaser. 

15 § förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser, 
2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som 
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används 
för laboratorie- och analysarbeten som betraktas 
som viktiga enligt bilagan till Kommissionens 
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, 
förordning (EG) nr 
291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde 
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller 
där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 
januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som 
inte är lämplig att plöja men som kan användas 
till slåtter eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller 
en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter 
(NFS2015:3).

4 kap 4 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har 
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande 
av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2

18 § förordningen (2007:19) 
om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Förordningen (2007:19) om 
PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska 
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med 
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor som 
inte innebär utsläppande på marknaden, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap 
miljöbalken, utom den tillsyn som 
Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 
7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som 
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av 
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 
kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från 
strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken 8 7360

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd 
som inte får utföras utan tillstånd enligt 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 
kap 22 § miljöbalken. 

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden 
för att den strider mot syftet med det tilltänkta 
skyddet  av ett område eller föremål som 
omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av 
kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från 
föreskrifter för natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut 
om tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom 
natur- eller kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt 
föreskrifter meddelade för natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter 
meddelade med stöd av 7 
kap 22 § miljöbalken. 

Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden 
som kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har 
meddelat föreskrifter om, område eller föremål 
som omfattas av ett interimistiskt beslut 
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § 
miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- 
och järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  2 
kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  
annan markanvändning i jordbruket och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 
2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsynsförordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa 
föroreningsskador.

28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på 
en fastighet och föroreningen kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande 
fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en 
allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig 
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte 
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och 
andra miljöskador om skadorna har orsakats av 
en verksamhet eller åtgärd som den kommunala 
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 och p 4 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 3 st 
miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera 
avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken 2 1 840



Beskrivning Lagrum

Avgifts-
underlag 
(tim) Avgift (kr)

Ansökan om tillstånd för en fastighetsinnehavare 
att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa 
avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken 3 2 760

Tillstånd för eget omhändertagande av eget slam 
från avloppsanläggning eller uttjänt 
fosforfiltermaterial

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Tillstånd för kompostering av latrin på fastigheten 9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning eller befrielse 
från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

2 1840

Ansökan om dispens avseende bygg- och 
rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 
10 § avfallsförordningen och från att brännbart 
avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat 
avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen 

3 kap 15 § avfallsförordning 
(2020:614)

Timavgift

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt behandla annat 
avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 §MB

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

1 920

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, 
gemensam behållare, befrielse från hämtning av 
avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 

Timavgift

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.20 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.65 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.115 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.155 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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15.185-i och 
15.190

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.310 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.40 B 47
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.20 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.38-i och 
24.39-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.80 B 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.
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26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140

B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.
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27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.
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27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.
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28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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28.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.20 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.
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39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15

B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.1001 U 6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå men med tvätt av 
fler än 1 500 men högst 5 000 personbilar eller fler än 500 men 
högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår är 
tillsynstiden 6 timmar.

50.1002 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå men med tvätt av 
fler än 500 personbilar men högst 1 500 personbilar eller högst 500 
andra motordrivna fordon per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.

50.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.2001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå där mer än 200 
kubikmeter men mindre än 1 000 kubikmeter flytande 
motorbränslen hanteras är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn med 
mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn med 
mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för hamn med 
upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

63.2001 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, med mellan 50-200 
uppställningsplatser utomhus eller där mellan 50-200 båttvättar 
sker per år är tillsynstiden 6 timmar.

63.2002 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, med över 200 
uppställningsplatser utomhus eller där mer än 200 båttvättar sker 
per år, är tillsynstiden 3 timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.40 B 23
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.1601 U 6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå, för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 70 men upp till 200 
personekvivalenter, är tillsynstiden 6 timmar.

90.1602 U 3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå, för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men upp till 70 
personekvivalenter är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i 

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.405-i och 
90.406-i 

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i 

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420

A/B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
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90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

90.190 och 
90.191

B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 

B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485

A/B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485

A/B 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510

B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383

B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

U Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och 
kol

U Timavgift

Annan utvinningsindustri U Timavgift

Slakterier U Timavgift
Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift

TRÄVAROR U Timavgift

MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och 
keramiska produkter

U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift

JORDBRUK

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

MINERALISKA PRODUKTER

Timavgift (efterskottsbetalning)



Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

Motorer, turbiner och 
reaktorer

U Timavgift

Motorfordon U Timavgift
Maskinell bearbetning

U Timavgift

Gas- och oljeplattformar U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING U Timavgift

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Hamnar U Timavgift

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Förbränning U Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

METALLBEARBETNING

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

AVFALL



Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER

U Timavgift

För hygienisk behandling 
med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, tatuerare

38 § FMH, punkt 1 H Timavgift

För hygienisk behandling 
med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, fotvård

38 § FMH, punkt 1 H Timavgift

För hygienisk behandling 
med risk för blodsmitta eller 
annan smitta, övriga

38 § FMH, punkt 1 H Timavgift

Bassängbad 38 § FMH, punkt 2 H Timavgift

Skolor 38 § FMH, punkt 3 H Timavgift

Förskolor 38 § FMH, punkt 3 H Timavgift

Fritidsverksamheter 38 § FMH, punkt 3 H Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH, punkt 1 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH, punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH, punkt 3 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk 
behandling

45 § FMH, punkt 6 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH, punkt 7 UH Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
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§ 176 Dnr: KS 2022/297 
 
Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal 
verksamhet) med basår 2022. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en skyldighet för befälhavare på fartyg vid ankomst till första svenska hamn att visa 
upp ett intyg om att inga smittämnen som utgör en hälsorisk för människor finns ombord. 
Stenungsunds kommun ansvarar för att utfärda saneringsintyg efter inspektion på fartyg.  
Kommunen kan ta ut avgifter för åtgärder enligt 25 § lag (2006:1570) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. Avgiften riktar sig mot befälhavare på fartyg för 
undersökning och åtgärder för saneringsintygen när fartyg anlöper hamn.  
 
I nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns en bristande laghänvisning 
till taxa för lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. En översyn har 
därmed utförts för avgifter enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
och tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. En separat taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa bedöms skapa tydlighet och underlätta administrativt arbete vid 
förändringar i lagstiftningen.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår 
från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av 
PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 49 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23
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lina.johansson@stenungsund.se  

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 49 Dnr: KS 2022/297 
 
Taxa enligt lag om internationella hot för människors hälsa 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal 
verksamhet) med basår 2022. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en skyldighet för befälhavare på fartyg vid ankomst till första svenska hamn att visa 
upp ett intyg om att inga smittämnen som utgör en hälsorisk för människor finns ombord. 
Stenungsunds kommun ansvarar för att utfärda saneringsintyg efter inspektion på fartyg.  
Kommunen kan ta ut avgifter för åtgärder enligt 25 § lag (2006:1570) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. Avgiften riktar sig mot befälhavare på fartyg för 
undersökning och åtgärder för saneringsintygen när fartyg anlöper hamn.  
 
I nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns en bristande laghänvisning 
till taxa för lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. En översyn har 
därmed utförts för avgifter enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
och tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen. En separat taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa bedöms skapa tydlighet och underlätta administrativt arbete vid 
förändringar i lagstiftningen.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår 
från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av 
PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2022/297
2022-03-28

 
Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal 
verksamhet) med basår 2022. Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en skyldighet för befälhavare på fartyg vid ankomst till första svenska hamn att visa 
upp ett intyg om att inga smittämnen som utgör en hälsorisk för människor finns ombord. 
Stenungsunds kommun ansvarar för att utfärda saneringsintyg efter inspektion på fartyg.  
Kommunen kan ta ut avgifter för åtgärder enligt 25 § lag (2006:1570) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa. Avgiften riktar sig mot befälhavare på fartyg för 
undersökning och åtgärder för saneringsintygen när fartyg anlöper hamn.  
 
I nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns en bristande laghänvisning 
till taxa för lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. En översyn har 
därmed utförts för avgifter enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
och tillhörande bestämmelser samt beräkning av kostnadstäckningen enligt 
självkostnadsprincipen.  
 
En separat taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa bedöms 
skapa tydlighet och underlätta administrativt arbete vid förändringar i lagstiftningen.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Nuvarande timavgift är 920 kronor. Timavgiften utgår 
från förvaltningens faktiska kostnader. Timavgiften indexuppräknas årligen med hjälp av 
PKV innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 
  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/297
2022-03-28

Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för tillsyn ska täckas av avgifter och kommunen ska 
förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Ändringen av timavgiften 
innebär bättre kostnadstäckning vid tillsyn. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  

mailto:lina.johansson@stenungsund.se
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1. Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors 
hälsa 
Taxan är meddelad med stöd av 8 § förordning (2007:156) om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa, enligt vilken kommunfullmäktige 
får ta ut avgifter för kommunal myndighets kostnader för undersökningar 
och åtgärder enligt denna lag. 

1.1 Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns undersökningar och åtgärder enligt lagen 
(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och bestämmelser meddelade med 
stöd av denna lag. 

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål för åtgärder eller undersökningar, vilket följer 
av 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning av undersökning av fartyg och utfärdande av 
saneringsintyg, förlängning av saneringsintyg samt sanerings- och skyddsåtgärder. 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som sker med anledning av överklagade beslut. 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt denna taxa fattas av tekniska 
myndighetsnämnden enligt delegationsordningen. 

2. Avgifter 
2.1. Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr.  

2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 
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2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tekniska 
myndighetsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, undersökningar, inspektioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, beredning av 
ärenden samt föredragning och beslut.  

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För undersökningar, inspektioner, åtgärder och andra kontroller i övrigt samt beredning av ärenden 
som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
midsommarafton eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Avgift för undersökning och utfärdande av saneringsintyg 
11 § För undersökning av fartyg och utfärdande av saneringsintyg enligt 23 § lag (2006:1570) om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa debiteras timavgift.  

2.5. Avgift för förlängning 

12 § För utfärdande av förlängning med en månad av befintligt saneringsintyg enligt 10 § 
folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa (HSLF-FS 2015:8) debiteras timavgift.  

2.6. Avgift för åtgärder 

13 § För sanerings- och skyddsåtgärder, såsom provtagning, desinfektion, smittrening, utrotning av 
råttor och insekter enligt 17 och 23 §§ lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa, tillämpas timavgift.  

2.7. Nedsättning av avgift 
14 § Tekniska myndighetsnämnden får sätta ned eller efterskänka avgift om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra 
omständigheter. 

2.8. Betalning av avgift 
15 § Betalning av avgift ska ske till Stenungsunds kommun och ska fullgöras inom tid som anges i 
beslutet om avgift eller i särskild faktura. 

3. Verkställighet 
3.1. Verkställighet av beslut 
16 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut om avgift 
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte 
något annat anges i beslutet. 
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3.2. Överklagande 

17 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.3. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
18 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 
denna dag.  

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 177 Dnr: KS 2022/298 
 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2014 gäller lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lagstiftningen 
upprättades för att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna 
tillverka sprängämnen. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som förekommer på 
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
sprängämnen på olaglig väg. Kommunen ansvarar för tillsynen att bestämmelserna om 
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, 
professionella användare och enskilda.   
 
Enligt 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen ta ut avgift för tillsyn. 
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer saknas idag i Stenungsunds kommun. 
En översyn har därför utförts av avgifter för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
samt beräkning av kostnadstäckningen enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt lag om 
sprängämnesprekursorer behöver antas för att kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsyn.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska 
kostnader. Timavgiften ska årligen indexuppräknas utifrån PKV med utgångspunkt 2022 
innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 50 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2022/298 
 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2014 gäller lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lagstiftningen 
upprättades för att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna 
tillverka sprängämnen. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som förekommer på 
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
sprängämnen på olaglig väg. Kommunen ansvarar för tillsynen att bestämmelserna om 
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, 
professionella användare och enskilda.   
 
Enligt 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen ta ut avgift för tillsyn. 
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer saknas idag i Stenungsunds kommun. 
En översyn har därför utförts av avgifter för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
samt beräkning av kostnadstäckningen enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt lag om 
sprängämnesprekursorer behöver antas för att kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsyn.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska 
kostnader. Timavgiften ska årligen indexuppräknas utifrån PKV med utgångspunkt 2022 
innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/298
2022-03-28

 
Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer. 
Timavgiften ska årligen regleras utifrån PKV-oktober (prisindex kommunal verksamhet) med 
basår 2022. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 2014 gäller lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och lagstiftningen 
upprättades för att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna 
tillverka sprängämnen. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som förekommer på 
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av 
sprängämnen på olaglig väg. Kommunen ansvarar för tillsynen att bestämmelserna om 
sprängämnesprekursorer följs inom kommunen i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, 
professionella användare och enskilda.   
 
Enligt 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer får kommunen ta ut avgift för tillsyn. 
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer saknas idag i Stenungsunds kommun. 
En översyn har därför utförts av avgifter för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
samt beräkning av kostnadstäckningen enligt självkostnadsprincipen. En taxa enligt lag om 
sprängämnesprekursorer behöver antas för att kommunen ska kunna ta ut avgifter för tillsyn.  
 
För att beräkna kostnadstäckningen inom tillsynsområdet har beräkningsunderlag från 
Sveriges Kommuner och Regioner använts. Resultatet visar att timavgiften ska vara 1143 
kronor för att uppnå kostnadstäckning. Timavgiften utgår från förvaltningens faktiska 
kostnader. Timavgiften ska årligen indexuppräknas utifrån PKV med utgångspunkt 2022 
innan taxan börjar gälla från och med 1 januari 2023. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Stenungsunds kommuns kostnader för tillsyn ska täckas av avgifter och kommunen ska 
förhålla sig till självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Ändringen av timavgiften 
innebär bättre kostnadstäckning vid tillsyn. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr 2022/298
2022-03-28

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms därför inte medföra några konsekvenser för 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-28 
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se  
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1. Taxa för tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Taxan är meddelad med stöd av 11 § lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, enligt vilken kommunfullmäktige får ta ut 
avgifter för kommunal myndighets kostnader för tillsynen. 

1.1 Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Stenungsunds kommuns kostnader för tillsyn enligt lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1148 av den 20 
juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och om ändring av förordning 
(EG) nr 1907/2006.  
 

2 § Avgiftsskyldiga är de som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda och enskilda som 
förvärvar, inför eller innehar sprängämnesprekursorer på ett sådant sätt att det är tillståndspliktigt enligt 
3 § i lagen om sprängämnesprekursorer. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt enligt 6 § 
lagen om sprängämnesprekursorer. 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat, och inte kräver 
utredning, 

2. handläggning som sker med anledning av överklagande av beslut, eller 
3. upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

5 § Beslut om avgift, nedsättning eller efterskänkning enligt denna taxa fattas av tekniska 
myndighetsnämnden enligt delegationsordning. 

2.  Avgifter 
2.1. Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1143 kr. 
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2.2. Indexuppräkning 
7 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Taxan räknas därefter 
upp årligen utifrån gällande PKV. 

2.3. Avgiftsuttag 
8 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som tekniska 
myndighetsnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 
och myndigheter, inspektioner, resor, beredning av ärendet samt föredragning och beslut. 

9 § Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.  

10 § För undersökningar, inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton eller 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

2.4. Avgift för tillsyn 

11 § Avgift för handläggning av tillsyn enligt 6 § lagen om sprängämnesprekursorer tas ut som timavgift 
för nedlagd handläggningstid. 

2.5. Nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas av tekniska myndighetsnämnden. 

2.6. Betalning av avgift 
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Stenungsunds kommun genom tekniska 
myndighetsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

3. Verkställighet 
3.1. Överklaganden 
14 § Tekniska myndighetsnämndens beslut om avgift kan överklagas till länsstyrelsen.  

3.2. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
15 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med 
denna dag.  

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 161 Dnr: KS 2022/107 
 
Reviderade riktlinjer för färdtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för färdtjänst för Stenungsunds 
kommun. Revideringen innebär att rätten till färdtjänstresor med särskilt tillstånd, till och från 
arbete och studier, kommer att upphöra från och med det datum beslutet träder i kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)” (KF 2009-10-
26, § 136) har personer med varaktiga och väsentliga funktionsnedsättningar möjlighet att 
beviljas ett särskilt tillstånd för färdtjänstresor till och från arbete, gymnasiala studier samt 
högskolestudier. Idag betalar en funktionsnedsatt person som har beviljats ett sådant tillstånd 
en egenavgift för sina resor som motsvarar ett månadskort i kollektivtrafiken. Egenavgiften är 
således låg i förhållande till den verkliga kostnaden för resorna. 

Med anledning av att det beslutades om en besparing avseende kostnaden för särskilda resor i 
budget 2022, behöver fullmäktige ta ställning till hur dessa resor ska hanteras och som en följd 
av detta revidera ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)”.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-05-03 § 36 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Riktlinjer för färdtjänst 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 12:02-12:07 på begäran av ordförande Olof Lundberg (S). 
 
Förslag till beslut 
Wouter Fortgens (M) och Maria Renfors (M) tillstyrker allmänna utskottets förslag. 
 
Nedzad Deumic (KD) förslår att kommunstyrelsen avslår allmänna utskottets förslag. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

Beslutsgång  
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag mot Nedzad Deumics (KD) avslagsförslag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med allmänna utskottets förslag. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för allmänna utskottets förslag.  
Nej-röst för Nedzad Deumics (KD) avslagsförslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 13 ja-röster för allmänna utskottets förslag och 2 nej-röster för Nedzad Deumics (KD) 
avslagsförslag har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med allmänna utskottets förslag. 
 
Följande röstade ja: Olof Lundberg (S), Linda-Maria Hermansson (C), Maria Renfors (M), 
Melisa Nilsson (S), Jan Rudén (S), Helena Nävergårdh (M), Wouter Fortgens (M), Ulla 
Johansson (SD), Ida Melin (S), Himan Mojtahedi (S), Lisbeth Svensson (L), Göder Bergermo 
(L) och Christina Svensson (SD).  
 
Följande röstade nej: Nedzad Deumic (KD) och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Beslut skickas till 
kerstin.gunnerod@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-05-03

  
 
 
 
 
§ 36 Dnr: KS 2022/107 
 
Reviderade riktlinjer för färdtjänst 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för färdtjänst för Stenungsunds 
kommun. Revideringen innebär att rätten till färdtjänstresor med särskilt tillstånd, till och från 
arbete och studier, kommer att upphöra från och med det datum beslutet träder i kraft. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)” (KF 2009-10-
26, § 136) har personer med varaktiga och väsentliga funktionsnedsättningar möjlighet att 
beviljas ett särskilt tillstånd för färdtjänstresor till och från arbete, gymnasiala studier samt 
högskolestudier. Idag betalar en funktionsnedsatt person som har beviljats ett sådant tillstånd 
en egenavgift för sina resor som motsvarar ett månadskort i kollektivtrafiken. Egenavgiften är 
således låg i förhållande till den verkliga kostnaden för resorna. 

Med anledning av att det beslutades om en besparing avseende kostnaden för särskilda resor i 
budget 2022, behöver fullmäktige ta ställning till hur dessa resor ska hanteras och som en följd 
av detta revidera ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)”.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Riktlinjer för färdtjänst 
 
Beslut skickas till 
kerstin.gunnerod@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/107
2022-03-21

Helena Franzén Till kommunfullmäktige 
Handläggare 
 
Reviderade riktlinjer för färdtjänst 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för färdtjänst för Stenungsunds 
kommun. Revideringen innebär att rätten till färdtjänstresor med särskilt tillstånd, till och från 
arbete och studier, kommer att upphöra från och med det datum beslutet träder i kraft. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)” (KF 2009-10-
26, § 136) har personer med varaktiga och väsentliga funktionsnedsättningar möjlighet att 
beviljas ett särskilt tillstånd för färdtjänstresor till och från arbete, gymnasiala studier samt 
högskolestudier. Idag betalar en funktionsnedsatt person som har beviljats ett sådant tillstånd 
en egenavgift för sina resor som motsvarar ett månadskort i kollektivtrafiken. Egenavgiften är 
således låg i förhållande till den verkliga kostnaden för resorna. 

Med anledning av att det beslutades om en besparing avseende kostnaden för särskilda resor i 
budget 2022, behöver fullmäktige ta ställning till hur dessa resor ska hanteras och som en följd 
av detta revidera ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)”.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens riktlinjer för färdtjänst har funktionsnedsatta personer möjlighet att bli 
beviljade ett särskilt färdtjänsttillstånd för vissa typer av resor - samt att egenavgiften inte 
erläggs i bilen för varje resa.  

Någon särskild taxa för denna typ av resor har inte fastställts utan bedömningen har gjorts 
inom ramen för färdtjänsthandläggarens delegation utifrån så kallade särskilda skäl. Med 
utgångspunkt i ett enskilt ärende, där kommunen konsulterat en sakkunnig i färdtjänstfrågor, 
har en praxis utformats om att egenavgiften för resor med särskilt tillstånd ska faktureras 
månadsvis och då till ett belopp motsvarande ett månadskort i kollektivtrafiken. 

I budgeten för 2022 beslutades om en besparing avseende posten för särskilda resor. 
Förvaltningen har gjort en översyn av kostnaderna och intäkterna för dessa resor och ser att 
den tidigare bedömningen av dessa ärenden behöver upphöra för att nå full kostnadstäckning. 
Under 2020 gjordes som exempel 624 resor till en kostnad av 554 tkr (exkl. moms och 
egenavgift). Intäkter för egenavgiften enligt nuvarande praxis uppgick till 29,5 tkr. Noteras att 
2020 var ett år som delvis präglades av pandemin genom ett minskat resande (pga. delvis 
distansarbete).  
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Som en följd av den låga täckningsgraden gör förvaltningen bedömningen att kommunen 
måste upphöra att erbjuda särskilda resor för arbete och studier med färdtjänst.  
 
Att upphöra med resor med särskilt tillstånd helt och endast tillhandahålla lagstadgad 
färdtjänst skulle för den enskilde ge en höjning motsvarande (egenavgift) 8,2 tkr/ månad om 
man till exempel arbetar i Göteborg och 2,48 tkr om man arbetar i Stenungsund. 
Räkneexemplet förutsätter att personen använder sin vanliga färdtjänst och betalar egenavgift i 
bilen vid varje resa. Summan är baserad på 20 arbetsdagar per månad. 
 
Personer med funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning från Försäkringskassan för 
kostnader som de har på grund av sin funktionsnedsättning, utöver de som är vanliga för 
personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Inom merkostnader ingår kategorin resor. 
Det finns också möjlighet att ansöka om olika typer av bilstöd (bidrag för att kunna köpa eller 
anpassa en bil efter behov). Man kan inte få ersättning för kostnader som staten, kommunen 
eller regionen betalar.  
 
Dokumentet ”Riktlinjer för kompletterande kollektivtrafik (färdtjänst)” behöver revideras om 
möjligheten att ansöka om särskilt tillstånd tas bort. 
 
Förslaget innebär att följande text i stycket ”Övriga resor där särskilt tillstånd erfordras” 
stryks: 
 
• ”Arbete, d.v.s. resor till och från arbetet då detta innebär en anställning där man uppbär 

inkomst av tjänst. Resor som sker i tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren. 

• Gymnasiala (frivilliga) studier, d.v.s. resor till och från skola där annan huvudman inte 
får/ger bidrag till resor. 

• Högskolestudier” 

 
I samband med att dokumentet lyfts föreslås även följande ändringar: 
 
Stycket Barns rätt till färdtjänst; 
”Mindre barn upp till 10 år reser normalt inte ensam med allmänna kommunikationer utan 
åtföljs av förälder eller annan vuxen. Detta gäller både funktionshindrade och icke 
funktionshindrade barn. Avgörande för om ett mindre funktionshindrat barn har rätt till 
färdtjänst är om barnet inte kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med 
vuxen.” 
 
Texten kan tas bort då färdtjänstlagen särskilt uttrycker att det är funktionsnedsättningens art 
och effekterna av den som styr rätten till färdtjänst och inte åldern. 
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I stycket som handlar om taxa för resor till och från daglig verksamhet enligt LSS och 
dagverksamhet enligt SoL, ta bort meningen ”Vid resor en dag i veckan eller mindre 
debiteras en egenavgift om 50 procent av kostnaden för områdesladdningen.” och ersätta den 
med texten ”Vid resor en dag i veckan eller mindre uppmanas resenären att använda ordinarie 
färdtjänst då det ger en lägre resekostnad.” 
 
Den nu gällande skrivningen medför en manuell hantering för att följa upp samtliga LSS- och 
SoL-resenärers resande varje månad som innebär en risk för felaktiga faktureringar.  

I övrigt har en del förtydliganden och ändringar av redaktionell art gjorts, som till exempel att 
”funktionshindrad” ersatta med ”funktionsnedsatt”. Dokumentet föreslås även byta namn till 
”Riktlinjer för färdtjänst”. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utgiftsposten varierar från år till år beroende på hur många personer som beviljats resor, men 
ligger för närvarande på ca 600 tkr till 1000 tkr/år.  
  
Barnkonsekvensanalys 
Särskilt tillstånd omfattar gymnasieresor och skulle kunna beröra personer under 18 år. Men 
här finns möjlighet för föräldrarna att ansöka om ersättning för merkostnader från 
Försäkringskassan på grund av barnets funktionsnedsättning. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda färdtjänstresor med särskilt tillstånd till ett 
ytterligare subventionerat pris. Kommunen är endast skyldig att erbjuda färdtjänst, i den egna 
kommunen, till en egenavgift för den färdtjänstberättigade. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Beslutet berörs av mål 10, minskad ojämlikhet. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om 
allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, 
funktionsvariation, ålder och annan ställning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Riktlinjer för färdtjänst 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
Beslut skickas till 
kerstin.gunnerod@stenungsund.se 
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1. Tillstånd och omfattning 
1.1. Lag om färdtjänst SFS 1997:736 
Målsättning med lagstiftningen är att: 

• Stärka den funktionsnedsattes möjligheter att föra ett självständigt och normalt liv. 

• Vara en transportform, riktad till resenärer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand 
och som därför inte kan resa med allmänna kommunikationer. 

• Öka tillgängligheten för funktionsnedsatta i trafiken. 

• Färdtjänstresan ska vara av god kvalitet. 
 

1.2. Vem får färdtjänst? 
Färdtjänsttillstånd kan beviljas den som: 

• Är folkbokförd i Stenungsunds kommun, 

• har en varaktig funktionsnedsättning, oavsett ålder, som bedöms bestå i mer än tre månader, och 

• på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
resa med allmänna kommunikationer. 
 

1.2.1 Ansökan 
Ansökan görs skriftligt till kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarintyg ska bifogas vid begäran. Som 
grund för färdtjänsttillståndet genomförs en utredning som ibland kan innebära ett hembesök. 
 

1.3. Färdtjänsttillståndet 
• Varaktigheten på tillståndet är alltid tidsbegränsad. När giltighetstiden gått ut görs en omprövning. 

• Tillståndet är personligt och får inte överlåtas då det syftar till att tillgodose ett personligt behov. 

• Tillståndet kan under begränsad tid gälla för resor i annan kommun, dvs. utanför färdtjänstområdet. 
Särskild prövning görs av färdtjänsthandläggare. 

• Färdtjänstberättigad ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt eller dylikt som kan 
påverka rätten till färdtjänst. 

• Vid flytt till annan kommun gäller Stenungsunds färdtjänsttillstånd under högst två veckor efter det 
att folkbokföringsadressen ändrats. 

Typ av dokument 

Riktlinjer 

Beslutat av 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 

2009-10-26, §136 

Diarienummer 

0846/09 

Dokumentägare 

Sektor samhällsbyggnad 

Giltighetstid 

Tills vidare 

 

Framtagen av 

Infrastruktur, Trafik 

Reviderad 

2011-06-20 § 97, 2013-03-25 § 37 
2015-06-01 § 127, 2020-12-17 § 
202, 2022-?? 
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• Vid uppenbart missbruk av färdtjänstsystemet kan tillfällig eller permanent indragning av tillståndet 
göras. 

 

1.4. Omfattning 
Färdtjänsttillståndet gäller för resor inom och mellan följande kommuner: 

• Stenungsund 

• Ale 

• Alingsås 

• Bollebygd 

• Essunga 

• Färgelanda 

• Grästorp 

• Göteborg 

• Härryda 

• Kungälv 

• Lerum 

• Lilla Edet 

• Lysekil 

• Munkedal 

• Mölndal 

• Orust 

• Partille 

• Sotenäs 

• Tjörn 

• Trollhättan 

• Uddevalla 

• Vårgårda 

• Vänersborg 

• Öckerö 

Alla resor sker i särskilt anvisat fordon; taxi eller specialfordon. Funktionsnedsättningens art styr vilket 
färdmedel som krävs för att ombesörja transporten. 

Resan ska vara mellan två adresser utan uppehåll. 

Färdtjänstresor gäller mellan kl. 05.00 och kl. 24.00, undantaget natt mot lördag och söndag samt övriga 
helgdagar enligt Västtrafiks nattrafikregler, då resa får ske till kl. 02.00. 
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1.5. Övriga resor där särskilt tillstånd krävs 
Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL. 

Ansökan om särskilt tillstånd görs till färdtjänsthandläggare som efter prövning fattar beslut i varje 
enskilt ärende. 
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2. Utförande och beställning 
2.1. Färdtjänstens utförande 
Legitimation ska alltid uppvisas då resan påbörjas. 

Nedan beskrivs den servicenivå som erbjuds vid tillstånd till färdtjänst. 

Chauffören ska hjälpa till att: 

• Öppna fordonsdörrar. 

• Komma in i och ut ur fordon. 

• Sätta på säkerhetsbälte. 

• Få med handbagage (innefattar max två bärkassar eller en resväska) och gånghjälpmedel. 

• Komma till och från yttre port. 

I Stenungsunds kommun tillämpas samåkning för färdtjänstkunder, vilket innebär att man kan komma 
att få dela fordon med andra resenärer. Detta kan också innebära att man inte får åka närmaste väg till 
resmålet och därför kan behöva anpassa restiden efter övriga resenärer. Undantag kan beviljas av 
färdtjänsthandläggare om det finns särskilda skäl. 

Utförandet regleras i överenskommelse med Västtrafik AB om servicenivåer inom den anropsstyrda 
trafiken. Här regleras bland annat väntetid, spilltid, omvägstid (extra tid med anledning av samordnad 
resa där man behövt anpassa sig efter andra resenärer) samt sökfönster (inom vilken tid 
beställningscentralen kan hitta lämplig tidpunkt för resans genomförande i förhållande till resenärens 
önskade tid för avresa). Enligt överenskommelsen är servicenivån beroende på typ av resa. 

 
2.2. Beställning av färdtjänstresa 

• All beställning av färdtjänstresor ska göras minst en timma före önskad avresetid. Detta regleras i 
överenskommelse om servicenivåer för anropsstyrd trafik inom Västtrafik AB gällande 
Stenungsunds kommun. 

• Vid förhinder ska resan avbokas snarast. 

• Utebliven avbokning kan komma att debiteras färdtjänstresenären. 

 
2.3. Ledsagare 

• Rätten till ledsagare prövas individuellt av färdtjänsthandläggare. Ledsagare kan beviljas när 
funktionsnedsättningen medför behov av hjälp i bilen, utöver den föraren kan ge. 

• Om en tillståndsinnehavare har behov av fler än en ledsagare för att kunna genomföra resa kan 
ytterligare tillstånd beviljas.  

• Ledsagare ska vara med från resans start till resans mål. 

• Ledsagare åker med utan avgift. 
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• En ledsagare måste kunna ge den färdtjänstberättigade den hjälp hen behöver och kan inte själv vara 
färdtjänstberättigad. 
 

2.4. Medresenär 

• Max två medresenärer (utöver eventuell ledsagare) får medfölja på resan. Om medresenär ska åka 
med måste detta anges vid beställning. 

• Medresenären betalar den egenavgift som denne skulle betalat som färdtjänstberättigad. 
 

2.5. Övrigt 
I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av annan 
bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.  
 
Ledar- och servicehund får medföras. 
 

2.5.1 Kommunens närbusstrafik 
Vid resor i och till centrum ska i första hand närbussen användas.  
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3. Vad kostar resan? 
3.1 Egenavgift 

Resenären betalar en egenavgift per enkelresa. Resans pris avgörs av hur många kommuner resan går 
igenom. Resan betalas innan start.  

 

Priser** Vuxen Ungdom * 

Zon 1 62: - 46: - 
Zon 2 145 109: - 
Zon 3 205: - 154: - 
Zon 4 264: - 198: - 
Zon 5 324: - 243: - 
Zon 6 384: - 288: - 
Zon7 408: - 307: - 

*Ungdom är du från och med den dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år. 
** Ovanstående egenavgift gäller från och med 2022-01-01 och räknas upp årligen enligt KPI. 

 

3.2. Taxa för resa till och från daglig verksamhet enligt LSS och 
dagverksamhet enligt SoL 

Månadskostnad i relation till kostnad för områdesladdning för Stenungsunds tätort inklusive gällande 
rabatter. Vid resor en dag i veckan eller mindre uppmanas resenären att använda ordinarie färdtjänst då 
det ger en lägre resekostnad. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal. 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 180 Dnr: KS 2022/386 
 
Höjning av avgifter för kostavdrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för kostavdrag från och med 1 januari 2023 enligt 
följande:   
 

• Lunch fullpris, från 60 kr till 65 kr 
• Lunch pedagogisk, från 25 kr till 27 kr 
• Frukost/ mellanmål fullpris, från 12 kr till 13 kr 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under de senaste åren har kostnader för livsmedel inom storhushåll ökat markant. Det är 
fortsatt stora prisökningar på livsmedel under första kvartalet av 2022 och bedömningen är att 
livsmedelspriserna, på grund av omvärldssituationen kommer fortsätta stiga under året. I 
slutet av februari hade priserna stigit med 6,6% sedan årsskiftet, i jämförelse med februari 
2021 har priserna stigit med 14,6%. Prisuppgången är generell och gäller för samtliga 
varukategorier. 

Från och med 2005 har det funnits möjlighet att äta pedagogisk lunch i förskolor och skolor. 
Senaste taxehöjningen skedde i augusti 2017, sedan dess har prisnivå varit oförändrad. 
Förvaltningen föreslår en höjning av måltidstaxorna för att bättre kunna matcha de ökade 
kostnaderna. Anledningen till att taxehöjningen inte motsvarar faktisk höjning är avsiktlig och 
beror på att funktionen värdesätter och önskar bibehålla nuvarande vuxennärvaro i 
skolrestaurangerna, vilket även är väsentligt ur ett trygghetsperspektiv för eleverna.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21  
 
Beslut skickas till 
Anna.wejdin@stenungsund.se 
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Anna Wejdin Till kommunfullmäktige 
Funktionschef service  
 
 
Höjning av avgifter för kostavdrag 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att höja taxan för kostavdrag från och med 1 januari 2023 enligt 
följande:   
 

• Lunch fullpris, från 60 kr till 65 kr 
• Lunch pedagogisk, från 25 kr till 27 kr 
• Frukost/ mellanmål fullpris, från 12 kr till 13 kr 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2005 har det funnits möjlighet att äta pedagogisk lunch i förskolor och skolor. 
Senaste taxehöjningen skedde i augusti 2017, sedan dess har prisnivå varit oförändrad. 

 
Beskrivning av ärendet 
Under de senaste åren har kostnader för livsmedel inom storhushåll ökat markant. Det är 
fortsatt stora prisökningar på livsmedel under första kvartalet av 2022 och bedömningen är att 
livsmedelspriserna, på grund av omvärldssituationen kommer fortsätta stiga under året. I 
slutet av februari hade priserna stigit med 6,6% sedan årsskiftet, i jämförelse med februari 
2021 har priserna stigit med 14,6%. Prisuppgången är generell och gäller för samtliga 
varukategorier. 

Från och med 2005 har det funnits möjlighet att äta pedagogisk lunch i förskolor och skolor. 
Senaste taxehöjningen skedde i augusti 2017, sedan dess har prisnivå varit oförändrad. 
Förvaltningen föreslår en höjning av måltidstaxorna för att bättre kunna matcha de ökade 
kostnaderna. Anledningen till att taxehöjningen inte motsvarar faktisk höjning är avsiktlig och 
beror på att funktionen värdesätter och önskar bibehålla nuvarande vuxennärvaro i 
skolrestaurangerna, vilket även är väsentligt ur ett trygghetsperspektiv för eleverna.   
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Förslag till förändring från 1 januari 2023 
 
                                                                 2022              2023 
Lunch fullpris  60 kr 65 kr 
Lunch pedagogisk  25 kr 27 kr 
Frukost/ mellanmål fullpris 12 kr 13 kr  

Ekonomiska konsekvenser 
Taxehöjningen skulle innebära en förbättring av servicefunktionens intäkter med ca 160 tkr, 
under förutsättning att volymen vuxenportioner är oförändrad gentemot bokförda intäkter för 
2021.  

Barnkonsekvensanalys 
Det finns flera fördelar med pedagogisk måltid, som bland annat lugnare matssalsmiljö och 
ökad trygghet för barnen. Detta har tagits i beaktande i förslaget till nya avgifter för 
kostavdrag. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-21  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Anna Wejdin  
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
anna.heed@stenungsund.se 
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§ 162 Dnr: KS 2022/101 
 
Avfallsföreskrifter 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter 2022. Föreskrifterna börjar gälla den 1 
september 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny avfallstaxa i november 2021 och beslutade då att 
ta bort möjligheten att köpa tjänsten för blandat mat- och restavfall. Tjänsten ska vara 
borttagen senast den 31 augusti 2022. För att möjliggöra denna förändring behöver 
kommunens avfallsföreskrifter revideras. I enlighet med Miljöbalken 40 § beslutade 
kommunstyrelsen förslag till avfallsföreskrifter skulle ställas ut för granskning och samråd 
under perioden mellan den 22 mars och 19 april 2022. Samråd har genomförts och synpunkter 
har tagits i beaktning 
 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i renhållningsordningen som alla 
kommuner ska upprätta enligt Miljöbalken. Nuvarande avfallsföreskrifter behöver även 
revideras och uppdateras med definitionen Kommunalt avfall, efter ändring i Miljöbalken 
(SFS 2020:601). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Avfallsföreskrifter 2022 
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2022 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
emma.friberg@stenungsund.se 
annie.friberg@stenungsund.se 
nicklas.jonssonrapp@stenungsund.se 
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Nicklas Jonsson Rapp Till kommunfullmäktige 
Miljöingenjör 
 
 
Avfallsföreskrifter 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter 2022. Föreskrifterna börjar gälla den 1 
september 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny avfallstaxa i november 2021 och beslutade då att 
ta bort möjligheten att köpa tjänsten för blandat mat- och restavfall. Tjänsten ska vara 
borttagen senast den 31 augusti 2022. För att möjliggöra denna förändring behöver 
kommunens avfallsföreskrifter revideras. I enlighet med Miljöbalken 40 § beslutade 
kommunstyrelsen förslag till avfallsföreskrifter skulle ställas ut för granskning och samråd 
under perioden mellan den 22 mars och 19 april 2022. Samråd har genomförts och synpunkter 
har tagits i beaktning 
 
Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i renhållningsordningen som alla 
kommuner ska upprätta enligt Miljöbalken. Nuvarande avfallsföreskrifter behöver även 
revideras och uppdateras med definitionen Kommunalt avfall, efter ändring i Miljöbalken 
(SFS 2020:601). 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Den ska innehålla 
avfallsplan och föreskrifter. I avfallsföreskrifterna finns de regler som gäller för 
avfallshanteringen i kommunen. Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna är i stort 
densamma som tidigare och utgår från Avfall Sveriges underlag för avfallsföreskrifter. En del 
paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats. 
 
Det pågår förändringar inom avfallslagstiftningen som gör att avfallsföreskrifterna kan 
komma att behöva revideras igen inom en snar framtid. 
 
De mest betydande förändringarna i avfallföreskrifterna är följande: 
 

• Införandet av obligatorisk matavfallsinsamling. Idag har ca 20 % av abonnenterna ett 
abonnemang för ”blandat avfall”, varpå beslut i kommunfullmäktige november 2021 
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om att ta bort möjligheten att köpa tjänsten för blandat mat- och restavfall främst 
kommer att påverka dem. Förändringen om obligatorisk utsortering medför också att 
avfallstaxan behöver uppdateras för att harmonisera med föreskrifterna. Då 
lagstiftning ändrats sedan befintliga föreskrifter trädde i kraft har även nya definitioner 
förts in i föreskrifterna, samt förtydliganden gjorts utifrån Avfall Sveriges förslag till 
avfallsföreskrifter.  

• Hantering av latrin till enligt 27 § och 35 § har tillkommit för att efterleva kommunens 
ansvar för borttransport och behandling av latrin enligt Miljöbalken 20 § punkt 3 och 
20 a §.     

• Under rubriken ”Nyanläggande eller ändring av hämtställe” har nya paragrafer ersatt 
texten samt tillhörande illustrationer i tidigare Bilaga 3 ”Vägledning framkomlighet 
för hämtningsfordon och personal samt utformning av avfallsutrymmen”.    

• Enligt 20 § (tidigare 19 §) får dragväg över 10 meter endast förkomma om det 
föreligger särskilda skäl. Förtydligande och förutsättningar för undantag för dragväg 
har tillkommit enligt paragraf, 78 §. 

• I nuvarande avfallsföreskrifter (39 §) finns möjligheten att söka uppehåll i hämtning 
av avfall från en onyttjad fastighet upp till 5 år. I förslaget till nya avfallsföreskrifter 
(80 §) ges möjlighet att söka uppehåll i upp till 2 år, möjligheten finns att söka 
uppehåll upp till 5 år för obeboelig fastighet enligt 81 §. Enligt 80 § punkt d och e är 
det enligt förslaget även möjligt för verksamheter att söka uppehåll i hämtning. 
Förtydligande om förutsättningarna för uppehåll har lagts till enligt 82 §. Möjlighet att 
ta ut full hämtningskostnad om fastighetsägaren nyttjar fastigheten utan att meddela 
avfallsverksamheten följer av samma paragraf. 

• Bland undantag finns det nu även möjlighet att söka uppehåll i hämtning av fett från 
fettavskiljare, som numera faller under begreppet kommunalt avfall. 

• En ny bilaga 3 har tagits fram som beskriver hämtningsintervall för avfall och slam.   
 
Förslaget till avfallsföreskrifter har under fyra veckor legat ute för granskning och samråd. De 
inkomna yttrandena har tagits i beaktande vid färdigställandet av förslaget till 
avfallsföreskrifter och sammanställts i bilagan ”Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2022”. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Juridiska bedömningar 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en renhållningsordning som 
antas av Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och 
föreskrifter för avfallshanteringen. Kommunerna har bemyndigats att meddela föreskrifter om 
hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade 
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och skötas, att vissa avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall och ytterligare 
föreskrifter om hanteringen av avfall under kommunalt ansvar. 
 
För att genomföra kommunfullmäktiges beslut om att ta bort tjänsten för blandat mat- och 
restavfall krävs även att avfallstaxan revideras. Detta för att skapa förutsättningar att praktiskt 
införa obligatorisk sortering. Exempel på detta är att det finns möjlighet att söka dispens från 
att sortera, varpå det måste finnas en taxa. Även vad som gäller vid felsortering i taxan 
behöver korrigeras för att överensstämma med föreskrifterna. Den reviderade taxan planeras 
att börja gälla den 1 september 2022. För taxan se ärende 2022/171.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 
12 Hållbar konsumtion och produktion. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Avfallsföreskrifter 2022 
Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2022 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
emma.friberg@stenungsund.se 
annie.friberg@stenungsund.se 
nicklas.jonssonrapp@stenungsund.se 
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KOMMUNAL REHÅLLNINGSORDNING 

Dessa föreskrifter tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – 
Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör Stenungsunds kommuns renhållningsordning. 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en 
avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens 
bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen 
och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Bemyndigande  
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap 1–2 §§ 
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun dessa 
föreskrifter för avfallshantering.  
 

Definitioner  
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges 
här. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas 
till bilaga 1 – Definitioner, samt 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen (2020:614).  
  
1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken (1998:808), det vill 
säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 
punkterna 1–6 i miljöbalken. Punkterna b – f och h – i definierar kategorier av avfall som 
faller under kommunalt ansvar. Punkt j faller under kommunalt ansvar efter 2023-01-01.  

a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20§ miljöbalken (1998:808).  
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar 
som får läggas i kärl eller säck.  
c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.  
d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 
enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) 
som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.  
e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) 
beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*),  
f.  Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för elutrustning.  
g.  Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/ EU.  
h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 
med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande 
och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under 
kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel 
såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp 
i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte 
är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung 
utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.  



 

 

i.  Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses 
det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, 
elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från 
hushållets kärl- och säckavfall.  
j.  Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken 
(1998:808). 
k. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande produkter av papper.  
 

  
2. Med bygg- och rivningsavfall avses avfall från byggande, rivning och 
anläggningsarbeten.  
  
3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  
  
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten eller anläggningen.  
  
5. Med den avfallsansvariga/ansvariga nämnden och den tillsynsansvariga nämnden 
avses kommunens Tekniska Myndighetsnämnd.  
  
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, 
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. 
 
7. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet och 
hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen flyttar 
avfallet. Anges som gångväg eller slang-längd i avfallstaxan  
  
8. Med flerfamiljshus menas fastighet med mer än två lägenheter.  
 
9. Med fritidsboende menas boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är 
folkbokförd på annan fastighet. 

10. Med hushåll menas en familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem 
personer. Hushåll med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad 
som normalt används vid en enfamiljsbostad. 

11. Småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är 
inrättad till bostad åt en eller två familjer. 
 
12. Med permanentboende menas boende där fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren är folkbokförd på fastigheten. 
 
13. Med hämtningsställe menas den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån 
hämtning/tömning sker. 
 
14. Fritidshushämtning är hämtning av matavfall och restavfall som begränsar sig till 
perioden vecka 20–42 (april–oktober). 
 



 

 

15. Med återvinningsstation (ÅVS) menas insamlingsplats där förpackningar av glas, plast, 
kartong och metall till exempel och som omfattas av producentansvar. 
 
16. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- 
och rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på 
återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler. 
 
17. Med kompostering menas biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av 
biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Mull- och näringsämnen återvinns. 
 
18. Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, 
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter om anläggningen endast används för  

a. hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten och,  
b. latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.  

 

KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING, 
TILLSYN OCH INFORMATION  

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken 
(1998:808), för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt 
ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 
transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering av det avfall som omfattas av 
kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan 
kallad renhållaren.  
 Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som 
inte faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, 
transport och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och 
miljön som enskilda intressen.  
  
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden; 
kommunens Tekniska myndighetsnämnd.  
  
5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar 
och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
Avfallsenheten informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om 
avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken (1998:808).  

BETALNING OCH INFORMATION  

6 § Kommunen får med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken (1998:808) meddela föreskrifter om 
att avgift ska betalas för den avfallshantering som utförs av kommunen. Avgiftens storlek 
framgår av avfallstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett sådant 
sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering 
främjas. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall som utförs genom kommunens försorg.  
  



 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning 
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler 
för avfallshantering. Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt avfallstaxan.  
 
För verksamheter kan fakturamottagande efter anmälan och godkännande av kommunen, 
överföras till nyttjanderättsinnehavaren. Kommunen har därmed rätt att kräva antingen 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift, beroende på vem som står 
som betalningsansvarig. Har ingen godkänd anmälan lämnats in till kommunen är 
fastighetsinnehavaren betalningsskyldig.  

SORTERING OCH ÖVERLÄMNING AV AVFALL UNDER 
KOMMUNALT ANSVAR 

Sortering av avfall  
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 
bilaga 2 och hålla det skilt från annat avfall.  
 

a. Utsortering av matavfall är obligatorisk för hushåll i småhus, såväl för fritidshus som 
för permanentboende, flerbostadshus och för verksamheter som omfattas av 
kommunalt behandlingsansvar.  

  
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de 
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för 
borttransport.  
  
10 § Kommunen, eller den renhållare som kommunen anlitar, får kontrollera att avfall som 
lämnas har sorterats enligt dessa föreskrifter.  

11 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och 
returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen. 

Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar  
12 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter. Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad 
plats enligt 38 §. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska 
motsvara behovet av borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten. 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade 
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.  

KRAV PÅ BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 
Anskaffande och ägande    
 13 § I kommunen får endast de behållare användas som föreskrivs genom kommunens 
avfallstaxa och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem.  
 
14 § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från 
fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 3, samt placering, typ, 
storlek och antal behållare vid fastighet efter samråd med fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. 



 

 

    
15 § Kärl, säckar, påsar avsedda för matavfall, samt tillhörande påshållare och behållare av 
latrin ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren.  
Container får ägas av annan än renhållaren för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar 
men ska kunna tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem.  
 
Bottentömmande behållare, kärlskåp, sopsug, enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, 
sluten tank och avskiljare/kombisystem för matavfall samt andra anläggningar för 
motsvarande behov anskaffas och installeras av fastighetsinnehavare.   
a. För bottentömmande behållare och sopsug får endast av kommun godkända anordningar 

användas. Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att 
den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Avståndet mellan fordonets centra och 
behållarnas centra ska inte överstiga 6 meter eller understiga 2 meter.  

b. För enskilda avloppsanläggningar ska tillstånd för enskild avloppsanläggning sökas hos 
tillsynsansvarig nämnd.   

c. Fettavskiljare, avfallskvarn för matavfall och avskiljare/kombisystem för matavfall som 
ska kopplas till det kommunala spillvattennätet ska anmälas.  

d. Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavaren. 
 

16 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga 
inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. I ansvaret 
ingår att ansöka om bygglov i det fall sådant behövs.    
 
Renhållaren ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. 

ANLÄGGANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL AV 
BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING 
Nyanläggande eller ändring av hämtställe  
17 § Vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymme, slamanläggning eller annan förvaringsplats 
för avfall ska fastighetsinnehavare och/eller projektör i god tid ta kontakt med avfallsenheten 
för samråd om placering, utformning, angöring och dimensionering.   
 
18 § Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara 
anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om 
dimensionering m.m., se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. 
 
Kärl och säckavfall 
19 § När utrymme för kärl, små avloppsanläggningar, bottentömmande behållare och mobil 
sopsug installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god 
arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och 
lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil.   
 
20 § För hämtning av kommunalt avfall ska dragväg mellan hämtningsfordonets stoppställe 
och plats för avfallssystem, göras så kort som möjligt. Dragvägen får vara högst 10 meter, om 
inte särskilda skäl föreligger. Vid dragväg över 10 meter utgår en avgift enligt gällande 
avfallstaxa. För styckvis-/kollihämtning av grovavfall från den fastighetsnära 
grovavfallsinsamling får dragväg inte förekomma. Denna begränsning gäller inte när 
grovavfall hämtas från bostaden efter särskild beställning. 
 



 

 

Dragvägen mäts från hämtningsfordonets inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga 
godkända angöringsplats och till avfallsutrymmets mittpunkt/kärlets mitt. Vägen ska ha en fri 
bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara 
minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör inte överstiga 1 meter på 
20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. Dragvägen ska vara jämn, 
hårdgjord och halkfri samt utan trösklar och trappsteg eller trånga passager. Om friktionen 
mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen förkommer måste kärlet vara lättare än om 
underlaget är plant.   
 
21 § Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom 
bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt 
avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte 
särskilda skäl föreligger. 
 
22 § Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för förändringar av hur fastigheten 
används eller förändrade krav på sortering. Det ska också finnas möjligheter att sortera ut 
fastighetsnära, de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till 
renhållaren för borttransport samt för farligt avfall och förpackningar.  
 
Enligt Boverkets byggregler (2011:6) ska det finnas plats för källsortering i 
bostadslägenheten.  
 
23 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Vid en återvändsgata ska 
det finnas en vändplats som är dimensionerad för hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas 
som en vändplan eller som en trevägskorsning/ T-vändning. Vändplats för T-vändning i 
trånga utrymmen/lägen får anläggas först efter samråd med kommunen. Se Avfall Sveriges 
handbok för avfallsutrymmen för dimensionering transportväg och vändplats.  

a. Transportväg får ej utgöras av gång- och/eller cykelbana, innergård, skolgård eller 
annan väg där lastbilstrafik ej är tillåten. 

b. Vägen ska klara att bära tunga fordon, minst BK2. 
 
Slam 
24 §   

a. Vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för 
matavfall ska avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 
tömning inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden 
mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 
meter, om inte särskilda skäl föreligger.  

b. Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för 
hämtningsfordon.   

c. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska 
anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Anläggande ska 
ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck 
inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kg och 5 
meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kg. Om avståndet överstiger 
detta åligger det fastighetsägaren att transportera fram filterkassett eller säck vid 
tömning.  

d. Vid installation och anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank 
för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad 
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.  



 

 

 
Emballering 
25 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 
och utrymmet är avsedd.   
 
26 § Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket i lämpligt material och 
storlek. Avfall ska vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.   
 
Matavfall som samlas in i kärl eller från krantömmande behållare ska läggas i papperspåse 
som kommunen tillhandahåller eller godkänner. Verksamheter ska lägga matavfall i 
papperspåse/säck som kommunen tillhandahåller eller godkänner.   
 
Stickande och skärande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler ska läggas i speciell 
behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen har avtal med.   
 
Glödande avfall får inte lämnas till avfallshantering. Närmare krav på emballering framgår av 
Bilaga 2. 
 
27 § Endast latrinbehållare som tillhandahålls av renhållaren får användas. Latrinbehållare ska 
förslutas väl och får inte fyllas mer än att behållaren går att stänga. Latrin får inte inneslutas i 
annat emballage än latrinbehållare och får inte tillföras ämne eller produkt som försvårar den 
fortsatta hanteringen, till exempel våtservetter, saneringsvätska eller andra medel.   
 
28 § Spillfett såsom frityrolja får inte hällas direkt i avloppet. Mindre mängder spillfett som 
uppstår i kök eller vid annan livsmedelshantering kan förvaras i en tät flaska eller liknande 
och lämnas på återvinningscentralen eller i kärlet för restavfall. Från flerbostadshus och 
verksamheter kan spillfett samlas upp i behållare och lämnas till fettåtervinning.  
 

Rengöring och tillsyn  
29 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt 
anläggning. För att förebygga störningar i anläggningars funktion och olägenhet såsom buller, 
lukt och dylikt ska fastighetsinnehavare ge dem regelbunden service.   
 
Fastighetens behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.   
 
Renhållaren ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. Vid 
reparation/underhåll och byte av kommuns behållare eller andra anordningar ska 
fastighetsinnehavaren göra dem tillgängliga.  

HÄMTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck   
30 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Vid ändringar ska nya 
nycklar, koder och dylikt utan anmaning lämnas till renhållaren i god tid innan de ska börja 
användas eller träda i kraft.  
 



 

 

31 § Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningar, anordningar och behållare så att de är 
tillgängliga för tömning med de fordon som används i kommunens insamlingssystem.   
Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom från 
skador som kan uppstå vid tömning.   
 
32 § Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 20 § vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Vid tömning av behållare ska 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare se till att  

a. Behållare är tillgänglig för tömning från klockan 06.00. Behållaren ska stå kvar tills 
den har tömts.   

b. Behållaren inte fyllts mer än att den kan stängas. Behållaren får inte heller vara så tung 
att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses.  

c. Behållaren är fri från snö och is. 
d. Dragvägen hålls fri från hinder, röjs från snö och halkbekämpas samt är i ett sådant 

skick att ett kärl utan svårighet kan förflyttas.  
e. Behållaren är uppställd så att hämtning och hantering underlättas, så att 

hämtningspersonal inte behöver vända på behållaren för att kunna flytta den.  
 
33 § Avfall som läggs i avfallsbehållare eller släpps ned till avfallsbehållare via sopnedkast 
ska vara sorterat enligt bilaga 2’s gällande instruktioner och vara väl emballerat så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.   
 
34 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, 
såsom grenar över vägområdet och liknande, samt röjas från snö och hållas halkfri.  
 
Åtgärder inför hämtning av latrin  
35 § Latrinbehållare ska förslutas väl och vid behov ska behållaren rengöras på utsidan, av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, innan hämtning sker. Latrinbehållaren får 
max väga 15 kg. På hämtningsdagen ska latrinbehållare placeras på den plats som anvisats av 
avfallsenheten, dragväg får inte förekomma. Överfyllda och/eller trasiga behållare hämtas 
inte. Beställaren av tjänsten ska i sådana fall omfördela latrinen till en ny behållare, samt vid 
överfyllnad fördela latrinen i fler latrinbehållare så att hämtning kan ske vid senare tillfälle.   
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges tillstånd att 
kompostera latrin på den egna fastigheten.  
 

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar  
36 § Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och 
belägenhet.     
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 
från skador vid tömning. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. 
Ändringar ska omedelbart meddelas renhållaren.  
 
Tömning av fettavskiljare, slamavskiljare eller sluten tank med anslutet WC sker minst en 
gång per år. Slamavskiljare i BDT1-anläggning töms minst vartannat år. Fosforfällor töms 

 
1 Bad-, Disk-, Tvätt-anläggning 



 

 

minst en gång vartannat år. I övrigt ska tömning ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion i tanken/avskiljaren. För förlängt tömningsintervall och/eller uppehåll ansöks om 
dispens vid ansvarig nämnd.  
 
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället 
placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon 
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 15 §.  

a. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda 
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som normalt används.   

b. Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lättillgängliga för tömning. Dragväg för slang ska inför hämtning hållas fri från 
hinder, röjas från snö och vid behov halkbekämpas.  

c. Anslutning för slang ska passa renhållningens tömningsfordon. Om det krävs en 
adapter för anpassning av anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och finnas tillhands vid tömning.  

d. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med tydlig 
skyltning som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.  

e. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset 
när tömning ska ske. Lock eller manlucka bör på grund av arbetsmiljökrav väga 
högst 15 kg.  

f. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska 
finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.   

g. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial 
tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens 
försorg. För anläggningar där återfyllning av vatten krävs för anläggningens 
funktion, ansvarar fastighetsägaren för att så sker efter varje tömning.  

h. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd 
slamtömning.   

  
37 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som 
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsinnehavaren.  
 

Hämtnings- och transportvägar  
38 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar görs normalt vid fastighetsgränsen, vid en 
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av 
Tekniska myndighetsnämnden.  
 
Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har 
rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för 
hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med 
uppgift om fastighetsinnehavare.  
 
39 § Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Bilväg som är återvändsgata 
ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtningsfordon ska normalt ha en 
diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare 1,5 meter runt om. 
 Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-
vändning. 



 

 

 
40 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som 
används vid hämtning, hålls i farbart skick under hela året. Transportvägen ska inför hämtning 
ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och halkbekämpas. Snövallar får inte inkräkta 
på vägbredden. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska 
vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, 
för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. Transportvägen ska 
uppfylla kraven i 23 §. 
 
41 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
avlämna avfallet på plats som överenskommes med avfallsenheten eller anvisas av Tekniska 
myndighetsnämnden enligt 38 §.  
 
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärl och/eller säck behöver dras av den 
som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl och/eller säck utan svårighet kan förflyttas. 
Behållare och eller anordning för avfall ska placeras så att det i möjligast mån uppfyller 
kraven i 20 §.   
 
43 § Fastighetsinnehavare ansvarar i skälig omfattning för skötsel av den anvisade platsen 
som om behållaren varit placerad på den egna fastigheten.   
 
 Hämtningsområde och hämtningsintervall  
44 § Kommunen utgörs av ett hämtningsområde.   
 
45 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar från hämtningsområdet sker normalt enligt 
bilaga 3 och avfallstaxan.  
 
Vid helgdagar kan i vissa fall hämtning ske vid annat tillfälle än det ordinarie.  
 
46 § Vid utebliven hämtning på grund av omständigheter som fastighetsägaren råder över 
utförs hämtning vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning mot extra avgift 
så snart hindret undanröjts och så snart det är möjligt för renhållaren.  
 

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS   
 
47 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat 
avfall, har renhållaren ingen skyldighet att ta loss. Av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren förorsakat spill på grund av oaktsamhet eller överfyllda behållare 
har renhållaren ingen skyldighet att plocka upp.  
 
48 § Om mer avfall lämnas än vad som ingår i abonnemanget eller beställningen, hämtas detta 
efter extra beställning mot avgift enligt avfallstaxan. Detta gäller vid alla former av hämtning 
av avfall i behållare/container/säck vid fastighet.   
 
49 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning eller tömning av:   

- Överfullt kärl eller för tungt lastade kärl.   
- Kärl som innehåller dåligt emballerat skärande eller stickande avfall.   

Efter åtgärd kan avfallsbehållare hämtas/tömmas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller 
efter beställning av extra hämtning, mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.  
  



 

 

50 § Avfallsenheten har rätt att ta ut särskild avgift enligt gällande avfallstaxa för behållare 
som innehåller felsorterat avfall, dvs avfall som inte har sorterats enligt anvisningarna i bilaga 
2.   
 
51 § Om kommunen konstaterar att matavfallskärlet är tomt vid upprepade tillfällen eller att 
matavfall lämnas i behållaren för restavfall. Om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller 
konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits enligt 73 
§ eller föreskrivits i 8 §, kan felsorteringsavgift debiteras enligt kommunens avfallstaxa.  
 
52 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så kan Tekniska 
myndighetsnämnden besluta om ändring i abonnemanget om det behövs för att hantera 
avfallet som uppstår på fastigheten i enlighet med dessa föreskrifter.  
 
53 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte 
följs. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.   
 

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)  
54 § Kommunens återvinningscentral är avsedd för farligt avfall och grovavfall från hushåll. 
Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgiften för renhållningsabonnemanget på 
fastigheten och person som är folkbokförd och/eller äger fastighet i kommunen, får lämna och 
transportera sorterat avfall som uppkommit från det egna hushållet/fastigheten till 
återvinningscentral. För att transportera avfall som uppkommit på annans fastighet, ska 
anmälan göras och medges av Tekniska myndighetsnämnden. Transport får inte ske mot 
ekonomisk ersättning. 
 
55 § Vid varje besök får avlämnas en mängd avfall motsvarande det som normalt får lastas på 
en släpkärra, eller max 3 m3.  
 
56 § Det farliga avfallet och grovavfallet från hushåll ska sorteras och hållas skiljt enligt 
bilaga 2 och/eller enligt instruktioner på återvinningscentralen.  
 
Regler och kostnader för verksamheter  
57 § Verksamheter och företag kan efter ansökan erhålla ett särskilt ÅVC-kort för inpassering 
till återvinningscentralen. ÅVC-kortet måste medföras vid varje besök till återvinningscentral. 
Kortet får enbart användas för att lämna det grovavfall som har uppkommit i den egna 
verksamheten eller företaget. Varje inpassering faktureras enligt gällande taxa. 
 
58 § Verksamheter får enbart lämna farligt avfall som ingår i behandlingsansvaret för 
kommunalt avfall.  

SÄRSKILT OM AVFALL UNDER KOMMUNALT ANSVAR 
FRÅN VERKSAMHETER 
 
59 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
föreskrifter om ej annat anges.  
 



 

 

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 
2. Tömning av enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare som genererar kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar utförs minst en gång per år och i övrigt efter behov för att 
upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.  

ANNAT AVFALL ÄN AVFALL UNDER KOMMUNALT 
AVFALL FRÅN VERKSAMHETER  

Uppgiftsskyldighet  
60 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska vid begäran lämna de uppgifter om arten, 
sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är 
innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § 
avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens Tekniska 
myndighetsnämnd.  
 
Avfall i verksamheter   
61 § Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet avfall under kommunalt ansvar 
får hanteras av valfri entreprenör som har tillstånd. I kommunen kan yrkesmässiga 
verksamheter lämna sitt avfall på återvinningscentral som är anvisade för verksamheter efter 
ingånget avtal med Renova.   
 
Farligt avfall   
62 § Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Farligt avfall 
från verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll är kommunalt 
avfall och avfallet ges en avfallskod som inleds med 20 i bilaga 3 i avfallsförordningen 
(2020:614). Detta avfall får lämnas på återvinningscentral. Övrigt farligt avfall som 
uppkommer i verksamhetsutövning får inte lämnas på återvinningscentral. Detta avfall kan 
hämtas och transporteras bort av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver 
verksamhet där farligt avfall uppkommer kan själv få transportera avfallet, och omfattas då av 
anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen (2020:614) kap 6.  
 
Förpackningar och tidningar   
63 § Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla 
förpackningar och tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om 
i kommunen är endast till för hushållens förpackningar.   
 
Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning   
64 § Avskiljare ska vara funktionstestad och medges provtagning. Avskiljaren ska tömmas 
enligt tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per 
år. Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.   
 
Bygg och rivningsavfall  
65 § Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand 
så återanvändning eller återvinning främjas. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan 
om inte dispens har getts av Tekniska myndighetsnämnden. För utsortering och 
omhändertagande av farligt avfall finns särskilda bestämmelser.  



 

 

 
Djurkadaver och annat animaliskt avfall   
66 § I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 
1069/2009 finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning 
av smittämnen. Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.  
 
Skärande, stickande och smittförande avfall   
67 § Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa 
ska förvaras i punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall 
(avfallsförordningen 2020:614). Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och 
dylikt ska förvaras i punktionssäkra behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt 
AFS 2005:1 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med 
ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 07). Stickande/skärande/smittförande avfall och 
smittförande avfall från sjukvården och liknande institutioner ska hanteras enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- 
och sjukvården (SOSFS 2005:26).  

UNDANTAG 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden   
68 § Anmälan eller ansökan om undantag från dessa föreskrifter skall göras skriftligen av den 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som vill ha undantag. Anmälan och ansökan 
hanteras och prövas av avfallsenheten eller tillsynsansvarig nämnd. Avgift för handläggning 
av anmälan och undantag beslutas med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).  

a. Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag 
som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska 
ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.  

b. Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de 
beräknade avfallsmängderna. Ansökan enligt bestämmelserna i 73–74 §§, 76–81 §§ 
ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.  

 
69 § Vid givet tillstånd för eget omhändertagande av kommunalt avfall kommer 
grundavgift/fast avgift tas ut. Detta för att få tillgång till kommunens återvinningscentral.   
 
70 § Givna undantag/tillstånd är, om inte annat anges i tillståndet, personliga, knutna till 
fastigheten och tidsbegränsade. De upphör per automatik att gälla vid ägarbyte.   
Givna undantag/tillstånd skall omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Det är 
fastighetsinnehavarens/ansökarens skyldighet att meddela sådan förändring.  
 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under 
kommunalt ansvar  
71 § Eget omhändertagande av avfall bör endast ske på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i 72 – 74 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras.  
  
72 § Trädgårdsavfall från enskilda fastigheter får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. Eldning av trädgårdsavfall regleras i Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd för Stenungsunds kommun 5 §.  



 

 

   
73 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig 
nämnd. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.  
  
74 § Tillstånd för kompostering av slam eller latrin kan medges efter ansökan till 
tillsynsansvarig nämnd. Kompostering skall ske i särskild därför avsedd anläggning på 
fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av 
latrin för användning av näringsämnen på fastigheten.  
 
Installation av förbränningstoalett skall anmälas enligt lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. Aska (från färdigförmultnat eller från förbränningstoalett 
förbränt latrinavfall) får därefter spridas på egen tomt utan anmälan.   
 
Vid eget omhändertagande av avfall från fosforfällor som jordförbättringsmedel i jordbruk 
kan dispens från hämtning medges efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd.  
 
Utsträckt hämtningsintervall restavfall  
75 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som hemkomposterar eller sorterar ut allt 
matavfall för separat hämtning, kan efter anmälan till avfallsenheten medges att restavfallet 
hämtas var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.   
 
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att 
matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för 
restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att 
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits enligt 73 § eller 
föreskrivits i 8 §.  
 
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan också återkallas om kärl för restavfall packas 
för hårt eller är överfullt vid tömning.  
 
Utsträckt hämtningsintervall, slam   
76 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under 
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk 
för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter 
måste en ny ansökan lämnas in. Det är fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens ansvar 
att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan 
återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.   



 

 

 
Undantag från krav på utsortering av matavfall  
77 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har synnerliga skäl kan ansöka om 
dispens från kravet om separat insamling av matavfall. Exempel är om anordnande av 
insamling av matavfall kräver omfattande ombyggnation på fastigheten, eller om det uppstår 
obetydlig mängd matavfall på fastigheten och om delad behållare inte är möjlig.   
Dispens kan endast medges om det inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Undantag kan beviljas för en period om upp till 2 år och kan därefter förlängas med max ett år 
efter ansökan. Ansökan görs till tillsynsansvarig nämnd.  
 
Undantag från krav på dragväg 
78 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan ansöka och medges dragväg 
överstigande 10 meter om särskilda skäl föreligger, förutsatt att dragvägen är plan, hårdgjord 
och utan höga kanter/trösklar. Dispens ges för maximalt 5 år åt gången och kan upphävas om 
förutsättningarna ändras. Ansökan görs till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Delat abonnemang eller gemensam avfallslösning  
79 §  

a. Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att dela avfallsbehållare under förutsättning 
att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av 
fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  

b. Tre eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter 
ansökan till ansvarig nämnd under viss tid medges rätt att använda gemensamma 
avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om 
fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.  
  

En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats, är det inte 
möjligt ska en gemensam plats vara avtalad med uppställningsplatsens markägare genom ett 
nyttjanderättsavtal.   
 
Sökande skall ange ansvarig fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare för anordnande och 
skötsel av den gemensamma avfallslösningen. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren 
har ansvar för skötsel av platsen såsom om behållaren vore placerad på den egna fastigheten 
och skall se till att behållare är åtkomliga på tömningsdagen.   
 
Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.   
Medgivande om delad och gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen 
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 
  
Uppehåll i hämtning  
80 § Uppehåll i hämtning enligt 80 a – d § ges för maximalt två (2) år åt gången om inte annat 
anges och kan upphävas om förutsättningarna ändras. Skyldighet att betala grundavgift/fast 
avgift kvarstår under uppehållstiden.  
 



 

 

a. Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall vid permanentbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) 
månader.  För att uppehåll enligt denna paragraf ska beviljas för en period av ett (1) år 
eller längre ska uppehåll i förekommande fall även sökas för hämtning av avfall från 
enskilda avloppsanläggningar enligt 80 c §.   

b. Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall vid fritidsbostad kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten 
inte kommer att utnyttjas alls under hela hämtningssäsongen (v. 15 - v. 42).    

c. Uppehåll i hämtning av avfall från enskilda avloppsanläggningar kan efter ansökan till 
ansvarig nämnd medges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 
kommer att nyttjas under minst ett (1) år. En förutsättning för sådant uppehåll är att 
hämtning av slam från anläggningen ska ha skett under de senaste 12 månaderna och 
att uppehåll även söks för hämtning av mat- och restavfall för permanentbostad eller 
fritidsbostad enligt 80 a § eller 80 b §. 

d. Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från verksamheter kan beviljas efter 
ansökan till ansvarig nämnd om inget avfall kommer att genereras under minst två (2) 
månader.  

e. Uppehåll i tömning av fettavskiljare från verksamheter kan beviljas efter ansökan till 
ansvarig nämnd om inget fettavfall generas under ett (1) år. 
 

81 § Uppehåll i hämtning av rest- och matavfall, samt slam från obeboelig bostad kan efter 
ansökan till ansvarig nämnd medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Dispens 
medges för maximalt fem (5) år.  
 
82 § Vid medgivande av uppehåll i hämtning enligt 80 a-d §§ och 81 § får fastigheten endast 
besökas för tillsyn. Besöket får inte heller ge upphov till sådant avfall som ska hämtas av 
kommunen vid fastigheten.  
 
Om sökanden nyttjar fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den 
period som ansökan om uppehåll omfattar. Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen 
automatiskt.  
 
 
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall 
under kommunalt ansvar till kommunen   
83 § Tillsynsansvarig nämnd får efter ansökan, om det finns särskilda skäl, medge dispens för 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken som 
innebär att kommunalt avfall och annat avfall som kommunen ska ansvara för inte får 
hanteras av annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.   
 
Dispens för eget omhändertagande av avfall kan endast medges under förutsättning att 
avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Sådan befrielse medges för 
maximalt fem (5) år per ansökningstillfälle. Skyldighet att betala grundavgift/fast avgift 
kvarstår under uppehållstiden.  
 
Testområde   
84 § För att utveckla servicen mot kommuninvånarna får avfallsenheten i testområden och 
under begränsade perioder, efter samråd med kommunstyrelsen tillämpa andra 



 

 

hämtningsintervall, behållare och system för insamling av andra avfallsslag än vad som anges 
i dessa föreskrifter.  
  

IKRAFTTRÄDANDE  

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2022-09-01 då föreskrifter för avfallshantering för 
Stenungsunds kommun 2020-05-14 upphör att gälla. Tidigare meddelade dispenser och andra 
beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av 
motsvarande bestämmelser i denna Föreskrift.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

BILAGA 1 – DEFINITIONER  

Animaliska biprodukter (ABP)   
Animaliska biprodukter (ABP) är avfall från djurriket som till exempel djurdelar, fiskrens, 
mjölk, ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel. Detta avfall delas in i olika 
riskkategorier och måste hanteras enligt regler från EU. Animaliska biprodukter (ABP) är ett 
verksamhetsavfall utanför kommunens ansvarsområde som ska hanteras enligt ABP-
förordningen. För matavfall som uppstår i kök (restauranger, storkök och hushåll) finns 
undantag när det gäller handelsdokument och märkning.   
Avfall   
Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller 
avser eller är skyldig att göra sig av med2. Förteckningar över avfallstyper återfinns i 
avfallsförordningen (2020:614).   
Avfallsbehållare   
Behållare som används för uppsamling av avfall. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och 
storlek. Exempel på olika behållare är kärl, container, bottentömmande behållare, tank och 
batteribehållare.   
Avfallsföreskrifter   
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med 
avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 
kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas.    
Avfallshantering   
Samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan fysisk befattning med avfall, eller 
vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall 
samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.   
Avfallskvarn   
Kvarn för sönderdelning av matavfall vilket gör det möjligt för det malda avfallet att samlas 
upp i tank.   
Avfallsplan   
Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med 
avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för 
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. Avfallsplanen utgör, till skillnad 
mot avfallsföreskrifterna, inte bindande normföreskrifter och inga tvingande krav kan regleras 
i avfallsplanen.  
Avfallsutrymme   
Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring och hämtning av avfall. Till 
exempel sophus, underjordsbehållare, rum inomhus för lämning av avfall etc.   
Avloppsanläggning   
Slamavskiljare, bad- disk- och tvättvatten (BDT), sluten tank, fosforfälla och minireningsverk 
eller liknande anläggning.   
Batterier   
Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller farliga ämnen och klassas 
därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in.   
Blandat mat- och restavfall    
En blandning av fraktionerna mat och restavfall.   
Bottentömmande behållare (markbehållare, underjordsbehållare, krantömmande behållare) 
Bottentömmande behållare kan vara antingen helt under jord, delvis under jord eller placeras i 
marknivå. Vid tömning lyfts behållaren upp, oftast med hjälp av en kran på 

 
2 Miljöbalken (1998:808), 15 kap.   



 

 

hämtningsfordonet. Innehållet töms sedan i kranbilens container genom att behållarens golv 
öppnas.    
Bygg-och rivningsavfall   
Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- 
och rivningsarbeten. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. 
En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat virke, 
och måste hanteras som sådant.   
Dragväg   
Den sträcka som renhållningsarbetaren manuellt måste flytta avfallsbehållare från 
uppställningsplats till hämtningsfordonet  
Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter   
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt 
med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av producentansvar.   
Entreprenör   
Företag som efter upphandling i konkurrens och/eller tilldelning anlitas av kommunen för att 
utföra transport och/eller behandling av avfall om kommunen inte har egen personal och/eller 
behandlingsanläggningar.    
Farligt avfall   
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat och utmärkt med asterisk i 
avfallsförordningen bilaga 3. Farligt avfall är avfall som är farligt för människor eller miljön 
och som därför inte ska blandas med annat avfall. Exempel på farligt avfall är kemikalier, 
spillolja, färgrester och lösningsmedel. Farligt avfall kan lämnas på återvinningscentral. Vid 
förvaring eller hantering av brandfarligt farligt avfall ansvarar fastighetsägare 
/boendeförening för brandsäkerheten. Råd om brandskydd ges av räddningstjänsten.   
Fastighetsinnehavare   
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.   
Fastighetsnära insamling (FNI)   
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 
uppkommit, oavsett avfallsfraktion. Alternativet till fastighetsnära insamling är avlämning av 
avfall på återvinningsstation, återvinningscentral. I vissa fall kan begreppet användas 
avseende endast förpackningar och returpapper, i dessa föreskrifter avses dock alla fraktioner 
som samlas in fastighetsnära.   
Fett   
Större mängder fett uppkommer i verksamheter där det förekommer mathantering, till 
exempel restauranger och skolkök. Fett från dessa verksamheter samlas upp via till exempel 
fettavskiljare som behöver tömmas från fett. Flytande spillfett kan även samlas upp i separata 
behållare som hämtas eller lämnas på avsedda platser.   
Fettavskiljare   
Anordning för att samla upp fett i form av fettavskiljarslam i avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras. Fettet kommer annars stelna och fastna i ledningsnätet och förorsaka 
stopp.   
Flerfamiljsfastighet   
Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.   
Fritidsboende   
Fastighetsinnehavare som är folkbokförd på annan fastighet.   



 

 

Förpackningar och returpapper   
Förpackningar sorteras in i fraktionerna plast, färgat glas, ofärgat glas, papper och metall. 
Dessutom finns en fraktion för returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad och liknande). 
Förpackningar och returpapper kan samlas in på återvinningsstationer som Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för, på vissa återvinningscentraler och vid fastigheten i 
de fall det förekommer fastighetsnära insamling. I de fall det sker fastighetsnära insamling 
kan dessa fraktioner samlas in i exempelvis kärl.    
Grovavfall   
Grovavfall är avfall från hushåll som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper 
som gör att det inte är lämpligt att samla in som restavfall. Det kan till exempel utgöras av 
möbler, trädgårdsavfall, porslin och cyklar. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentral.   
Hushåll   
Familj eller person/personer som delar lägenhet i flerbostadshus eller småhus.   
Hårdgjord yta    
Ytor där hämtningspersonal utan svårigheter kan dra eller skjuta avfallsbehållare, såsom 
exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller liknande. Sten, berg, kullersten och liknande 
ytor som skapar svårigheter för hämtningspersonalen räknas inte som hårdgjorda ytor.   
Hämtningsfordon   
Avser olika typer av fordon som är tillämpliga för hämtning av avfall, såsom flakbil, 
baklastare, slamsugare eller kranbil.   
Hämtningsplats   
Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där 
avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som 
uppkommer på samma fastighet, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar.   
Kombitank   
Tank för uppsamling av matavfall i kombination med en fettavskiljningsdel.   
Kommunalt ansvar   
Den skyldighet kommunen har att ta hand om kommunalt avfall. Kommunalt ansvar innebär 
att avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
avfall som omfattas av producentansvar. Från och med 1 januari 2022 omfattas returpapper av 
det kommunala ansvaret.  
Kommunalt avfall  
15 kap. miljöbalken (1998:808 ) Innebär (1) avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och 
filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten 
som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet.  
Kommunens avfallsenhet   
Avfallsenheten är den i kommunen som verkställer avfallsansvaret enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken (1998:808).   
Kompostering   
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i 
närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.   
Kompostbehållare   
En anordning som är konstruerad för kompostering av den förmultningsbara delen av 
kommunalt avfall. Behållare för kompostering av matavfall ska vara skadedjurssäker. 
Ansökan om kompostering av matavfall görs hos kommunens Tekniska myndighetsnämnd.   



 

 

Källsortering   
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, till exempel i 
hushållet eller på arbetsplatsen. Det sorterade avfallet kan sedan avlämnas exempelvis i 
soprum i bostadsområdet, på en återvinningsstation eller på någon annan avlämningsplats.    
Kärl  
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock, ibland kallade rullkärl. De lyfts och töms i 
sopbil med hjälp av en kärllyft på hämtningsfordonet. Avfallskärl finns i varierande storlek.   
Lagkrav   
Med lagkrav avses i föreskrifter krav från lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
ska följas.    
Manuell hämtning   
Hämtning av avfall där hämtningspersonal skjuter, drar kärl eller lyfter säck.   
Latrin   
Innehållet i en torrtoalett och som kan uppsamlas i en latrinbehållare.    
Matavfall   
Matavfall utgörs av exempelvis bananskal, äggskal, teblad och kaffesump. Matavfall från 
boende kan samlas in i till exempel kärl, säck, bottentömmande behållare. Matavfall som 
uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen 
inget ansvar för att ta hand om.  
Miljöstation, samlare   
Vanlig benämning på plats där farligt avfall tas emot. Miljöstation finns på 
återvinningscentral.  Det finns också miljöskåp som kallas ”samlaren” dessa är utplacerade i 
kommunen (se hemsida för aktuell plats) där lämnas småbatteri, ljuskällor och mindre el-
avfall.  
Närboende 
Med närboende menas delad fastighetsgräns, gemensam infartsväg eller liknande.   
Obrännbart avfall   
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, till exempel metall, glas, sten, porslin, 
keramik och gips.    
Producentansvar   
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att uttjänta produkter samlas 
in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas. Syftet är att motivera 
producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte 
innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för sju 
produktgrupper, batterier, bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss 
belysningsarmatur), förpackningar, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 
(Strålsäkerhetsmyndigheten). 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens ansvar om det sorteras ut i 
producenternas system.    
Rekommendation   
Med rekommendation avses i dessa bilagor åtgärder som skapar en utökad servicenivå 
gentemot de som ska lämna avfall eller förenklar för avfallshämtaren.   
Renhållare  
Kommunen eller den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av kommunalt avfall.  
Renhållningsordning    
Se mer information under ”Avfallsföreskrifter”.    
Restavfall   
Restavfall är det avfall som inte (kan eller bör) sorteras i någon av de andra fraktionerna. Det 
kan till exempel bestå av kuvert, blöjor, trasiga leksaker, diskborstar och plåster. Där det inte 
sker separat utsortering av matavfall ingår även matavfall i restavfallet, detta går under 



 

 

definitionen blandat mat och restavfall. Restavfall kan samlas in i exempelvis kärl, säck, 
bottentömmande behållare.   
Returpapper   
Tidningar, tidskrifter, direktreklam och liknande produkter av papper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av kommunens ansvar. De ska lämnas i insamlingssystem som 
återfinns på återvinningsstationer.    
Riktlinjer   
Med riktlinjer avses i dessa bilagor riktlinjer som är generellt vedertagna inom branschen för 
att uppfylla övergripande lagkrav såsom till exempel försiktighetsprincipen och 
arbetsmiljökrav eller för att följa allmänna råd. Hänvisningar görs till vilka krav i lagar, 
förordningar eller myndighetsföreskrifter eller allmänna råd som riktlinjerna bedöms bidra 
till. Riktlinjerna är i juridisk mening inte tvingande och utgör ingen garanti för fullständig 
uppfyllnad av till exempel lagkrav. Om andra mer fördelaktiga lösningar finns för att uppfylla 
de övergripande kraven kan dessa lösningar användas istället för de riktlinjer som anges, men 
detta bör då först stämmas av med kommunens avfallsorganisation.   
Riskavfall   
Stickande eller skärande föremål, biologiskt avfall, smittförande avfall, läkemedelsrester och 
andra typer av kemiska rester som inte är farligt avfall.   
Slam   
Innehållet från bad- disk- och tvättvatten (BDT) eller vattenklosett (WC) som uppsamlas i en 
avloppsanläggning.    
Småhus   
Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är 
inrättad till bostad åt ett eller två hushåll.   
Textil   
Textil kan utgöras av exempelvis kläder, gardiner och lakan. Textil och textilavfall samlas 
vanligast in via second hand- och välgörenhetsorganisationers klädboxar som är utplacerade 
runt om i kommunen och ofta i anslutning till återvinningsstationer. Textil kan även samlas in 
av kommunen eller dess anlitade utförare via avfallsutrymmen. Det är även allt mer 
förekommande att insamling sker i butiker. Insamling av textilavfall får dock endast 
genomföras av kommunen eller efter godkännande från kommunen.   
Transportväg   
Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragvägar där fordon 
för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet.   
Trädgårdsavfall   
Komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, 
däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård. 
Det senare är byggavfall.   
Uppställningsplats   
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i fordonet. Kan även 
kallas angöringsplats, stoppställe eller lastplats. Platsen ska ligga så nära avfallets 
hämtningsställe som möjligt och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, 
se 20§ och 23§. Uppställningsplatsen kan variera vid hämtning av olika typer av avfall 
beroende på att det är olika fordon som hämtar.   
Verksamhetsavfall  
Verksamhetsavfall utgörs av annat avfall än kommunalt avfall som uppkommer i 
företag/verksamheter. Det kan till exempel vara kasserade kläder och varor från butiker eller 
restmaterial från olika verksamhetsområden. Matavfall som uppkommer i 
livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för 
att ta hand om. Utsorterat avfall från butiker (till exempel förpackade och icke förpackade 



 

 

grönsaker) räknas som verksamhetsavfall och inte som kommunalt avfall. Verksamheter 
behöver utrymmen för att kunna lagra sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen. 
Verksamhetsutövare kan beställa hämtning av valfri utförare.   
Verksamhetsutövare   
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövare är även den som har en 
miljöfarlig verksamhet. Enligt miljöbalken är miljöfarlig verksamhet all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljö. 
Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. 
Återbruk   
Användning av produkt utan föregående förädling. Dessa produkter är inte avfall. Genom 
återbruk av husgeråd, leksaker, möbler, kläder etc. skapas ett tillfälle att i enlighet med 
avfallstrappans översta kategori minimera avfallet. Återbruk kan samlas in fastighetsnära, på 
återvinningscentral eller utformas som exempelvis bytesrum alternativt att återbruksvarorna 
hämtas med ett visst intervall och tas omhand av välgörenhetsorganisationer eller liknande.    
Återvinning  
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiåtervinning, kompostering och 
rötning.   
Återvinningscentral (ÅVC)   
En bemannad anläggning där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt 
avfall, annat återvinningsbart avfall samt återbruk.  Företag kan lämna motsvarande avfall 
mot avgift (dock ej farligt avfall, se 60 §). Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare.   
Återvinningsstation (ÅVS)   
En obemannad station för returpapper och förpackningar och småbatterier. Avfallet sorteras i 
olika behållare av den som lämnar det.    
 
 
 



 

 

BILAGA 2 - SORTERING AV AVFALL  

Blandat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att 
skada, arbetsmiljöproblem och andra olägenheter uppkommer.    
Tabell 2.1. Avfall under kommunalt ansvar    
Avfallsslag    Krav på utsortering och möjlighet till 

eget omhändertagande    
Krav på emballering, förvaring, 
anordningar med mera    

Instruktion för hämtning/lämning   

Farligt avfall (exklusive 
konsumentelavfall)     
Exempelvis rester av olja. färg, starka 
rengöringsmedel, produkter innehållande 
kvicksilver eller andra kemikalier.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat 
avfall.    

Emballaget ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll, om möjligt använd 
originalförpackningen.  Olika typer av 
farligt avfall får inte blandas. Förvaras så 
att risk för spridning till omgivningen inte 
sker.   

Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem för farligt 
avfall. Farligt avfall som transporteras av 
privatperson från hushåll till insamlingsplats 
omfattas inte av anteckningsskyldighet till 
avfallsregistret.  

Grovavfall   
Exempelvis trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, stora leksaker och 
julgranar.    

Hanteras separat från annat avfall under 
kommunalt ansvar. Sorteringskrav utifrån 
hur avfallet lämnas.   

Emballering krävs i vissa fall vid 
fastighetsnära hämtning, till exempel bör 
flera stora leksaker läggas i en förpackning 
för att underlätta hämtning och minska 
risken för spill.   

Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens återvinningscentral, eller till den 
mobila återvinningscentralen. Fastighetsnära 
hämtning kan beställas enligt kommunens 
avfallstaxa.  

Träder i kraft 2023-01-01  
Bygg- och rivningsavfall    
Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, tegel och 
armeringsjärn.   
  

Avfallet ska sorteras i åtminstone följande 
sex fraktioner:   
- trä  
- mineral (betong, tegel, klinker, keramik 
och sten)   
- metall  
- glas  
- plast  
- gips     

Fraktionerna ska förvaras skilt från 
varandra och annat avfall och även 
transporteras skilt.     

Bygg- och rivningsavfall som inte 
produceras i en yrkesmässig verksamhet 
lämnas till kommunens återvinningscentral.   
  
Större mängder bygg- och rivningsavfall, 
hämtas fastighetsnära i container eller 
byggsäck av godkänd avfallsentreprenör.   

Trädgårdsavfall   
Exempelvis fallfrukt, löv, gräs, kvistar 
och grenar som är mindre än 3 cm i 
diameter. Undantag: det krävs speciell 
hantering av växtmaterial från invasiva 
arter.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. 
Får komposteras på fastigheten utan 
anmälan. Undantag: växtmaterial från 
invasiva arter sorteras ut separat och får ej 
komposteras.    

Emballeras ej. Undantag: växtmaterial från 
invasiva arter förpackas i dubbla sopsäckar 
och slängas på anvisad plats på 
Återvinningscentral.    

Lämnas till kommunens 
återvinningscentraler.   



 

 

Matavfall   
Exempelvis matrester, kaffesump och 
hushållspapper. Små mängder fallfrukt 
och snittblommor är trädgårdsavfall som 
får lämnas i matavfallet.    

Utsortering av matavfall är obligatorisk för 
hushåll i småhus, såväl för fritidshus som 
för permanentboende, flerbostadshus och 
för verksamheter som omfattas av 
kommunalt behandlingsansvar.  
 Får komposteras på fastighet efter 
anmälan till kommunen.   

Läggs i påse som tillhandahålls eller är 
godkänd av kommunen.   

Lämnas i behållare för matavfall. Hämtning 
utförs av kommunens renhållare.     

Returpapper   Hanteras separat från annat avfall under 
kommunalt ansvar.   

 Emballeras ej.   Enskilda hushåll ska lämna avfallet till 
kommunens insamlingssystem för 
returpapper. Boende i flerbostadshus kan 
även lämna avfallet i det insamlingssystem 
som fastighetsinnehavaren tillhandahåller. 
Hämtning från flerbostadshus utförs av 
renhållaren,   

Kasserade textilier   
Exempelvis kläder och hemtextilier.    

Ej obligatorisk utsortering. Skall senast 
2025 samlas in separat enligt EU:s 
avfallsdirektivt. 

Läggs i påse.   Lämnas till kommunens insamlingssystem 
för textilavfall eller av kommunen godkänt 
insamlingssystem. Textilier för återbruk kan 
lämnas till valfri aktör.     

Avloppsavfall   Enligt 9 kap. 7 § i miljöbalken (1998:808). 
Eget omhändertagande får ske efter 
ansökan.     

Filtermaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska vara förpackade. 
Latrin samlas in i mobil toalett.    

Filtermaterialet ska vara åtkomligt för 
tömning. Mobil toalett töms genom 
slamsugning. Hämtning utförs av 
entreprenör anlitad av kommunen.  

Fett    Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp (ABVA).   

   Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av entreprenör anlitad av 
kommunen.    



 

 

Avlidet sällskapsdjur   Mindre sällskapsdjur under 1 kg får grävas 
ner på egen fastighet utan anmälan. Vid 
större sällskapsdjur än 1 kg skall Tekniska 
myndighetsnämnden rådgöras innan 
eventuell nedgrävning.    

Små avlidna sällskapsdjur, som inte är 
större än exempelvis ett marsvin, och 
mindre mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restavfall. Det 
måste vara väl förpackat med emballage 
bestående av dubbla plastsäckar omslutna 
av papperspåse.  

Kan lämnas till veterinär eller annan 
godkänd verksamhet för kremering. Avlidet 
sällskapsdjur under 1 kg kan lämnas i 
behållare för restavfall om det inte finns 
någon misstanke om smitta. Avlidet 
sällskapsdjur över 1 kg kan lämnas till 
Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs.    

Skärande och stickande avfall    
Exempelvis trasiga dricksglas och knivar, 
nålar från sytillbehör, vassa 
trädgårdsredskap, rakhyvlar och 
skärblad.    

   Omsluts av förpackning eller påse för att 
skydda mot skärskador.   

Lämnas på återvinningscentral. Om liten 
mängd kan föremålet slängas i behållare för 
restavfall.    

Smittförande stickande avfall   
Exempelvis föremål med 
skärande/stickande egenskaper som varit 
i kontakt med kroppsvätskor (kasserade 
kanyler, skalpeller, piercing- och 
tatueringsverktyg eller insulinpennor 
mm). Se gällande föreskrifter och 
allmänna råd från Socialstyrelsen 
(SOSFS 2005:26).   

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).   

Läggs i speciell behållare som 
tillhandahålls av apotek.    

Lämnas på apotek som kommunen har avtal 
med.    

Avfall som innehåller asbest    
Exempelvis väggplattor.   

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat 
avfall.    

Förpackas väl i kraftig plast (minst 0,2 
mm). Asbest som är emballerat i sopsäckar 
tas inte emot.    

Lämnas i behållare vid återvinningscentral.    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

Tabell 2.2 Avfall under producentansvar   
Avfallsslag   Krav på utsortering   Krav på emballering, förvaring, 

anordningar med mera   
Instruktion för hämtning/lämning   

Förpackningar   Enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem. 
Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller 
behållare för förpackningar kan avfallet lämnas 
där.     

Kasserade batterier   Enligt förordning (2008:834) om 
producentansvar för batterier.    

Ställs upp på ett sätt som förhindrar att 
batterisyra eller innehåll rinner 
ut.  Batterier förvaras så att risk för 
spridning till omgivningen inte sker.  

Lämnas till producenternas eller kommunens 
insamlingssystem.    

Konsumentelavfall   
Exempelvis trasig dator, 
mobiltelefonladdare och kaffebryggare.    

Enligt förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.    

Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker.    

Lämnas till kommunens eller producenternas 
insamlingssystem. Om fastighetsinnehavaren 
tillhandahåller behållare för konsumentelavfall 
kan avfallet lämnas där.  

Läkemedel   Enligt förordningen (2009:1031) om 
producentansvar för läkemedel    

Läggs i genomskinlig påse.   Lämnas till apotek.   

 

Tabell 2.3. Exempel på avfall från verksamheter    
Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet, faller inte under kommunens 
insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör 
med tillstånd för borttransport från fastigheten.    
Avfallsslag   Krav på utsortering   Krav på emballering, förvaring, 

anordningar med mera   
Instruktion för hämtning/lämning   

Avfall under kommunalt ansvar    
Exempelvis avfall från personalmatsalar 
och restaurangavfall.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. 
Se tabell 1 för anvisningar.    

Se tabell 1 för anvisningar.   Se tabell 1 för anvisningar.   



 

 

Brännbart avfall som inte är avfall 
under kommunalt ansvar    
Exempelvis trasiga trämöbler eller 
kasserade böcker med hårda pärmar.    

Sorteras ut och hålls skiljt från annat 
avfall.    

   Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.     

Icke brännbart avfall   
Exempelvis trasiga koppar av porslin och 
keramik eller trasig köksutrustning av 
metall.   

Sorteras ut och hålls skiljt från annat 
avfall.    

   Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.    

Bygg- och rivningsavfall   
Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, 
oimpregnerat trä, tegel och 
armeringsjärn.    

Avfallet ska sorteras i åtminstone följande 
sex fraktioner:   
- trä  
- mineral (betong, tegel, klinker, keramik 
och sten)  
- metall   
- glas  
- plast  
- gips     

Fraktionerna ska förvaras skilt från 
varandra och annat avfall och även 
transporteras skilt (transporten kan ske 
i samma fordon).     

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från länsstyrelsen.     

Farligt avfall (exklusive elavfall)    
Exempelvis rester av olja eller färg, 
starka rengöringsmedel, produkter som 
innehåller kvicksilver, andra kemikalier 
och smittförande avfall.    

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).    

Förvaras så att risk för spridning till 
omgivningen inte sker.    

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får 
lämnas av verksamheter på kommunens 
återvinningscentral.     

Avfall från oljeavskiljare   Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).    

Kontroll av oljeavskiljaren ska göras 
minst en gång i halvåret, varav en gång 
per år av oberoende kontrollant som 
genomgått utbildning (ettårskontroll). 
Besiktning av oljeavskiljarens funktion 
ska göras vart femte år av oberoende 
kontrollant som genomgått utbildning 
(femårsbesiktning). Tömning ska göras 
vid behov. Tumregeln är att 
toppsugning görs när oljeskiktet är 5 
cm och slamsugning när slamskiktet är 
15 cm.    

Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från länsstyrelsen.     



 

 

Skärande och stickande avfall   
Exempelvis trasiga dricksglas och knivar, 
nålar från sytillbehör, vassa 
trädgårdsredskap, rakhyvlar och 
skärblad.    

   Omsluts av förpackning eller påse för 
att skydda mot skärskador. Läggs i 
påse för restavfall eller blandat avfall.   

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har 
tillstånd från Länsstyrelsen.    

Smittförande avfall   
Exempelvis föremål med 
skärande/stickande egenskaper som varit 
i kontakt med kroppsvätskor från 
människor, eller från djur inom djurens 
hälso- och sjukvård (kasserade kanyler, 
skalpeller, piercing- och 
tatueringsverktyg eller insulinpennor 
mm) (SOSFS 2005:26; AFS 2018:4). 
Även biologiskt avfall som vävnader, 
organ och identifierbara kroppsdelar 
räknas hit (SOSFS 2001:8). Se gällande 
föreskrifter och allmänna råd från 
Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.   

Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall 
enligt 4 kap 10 § avfallsförordningen 
(2020:614).   

Samlas upp i typgodkända behållare 
som skyddar mot skär- och stickskador. 
Rum där smittförande avfall förvaras 
ska vara synligt märkta med 
varningsskylt med internationella 
symbolen för biologisk fara. Avfallet 
får inte vara åtkomligt för obehöriga, 
och måste förvaras i typgodkända 
behållare som är korrekt uppmärkta 
(detta gäller inte om avfallet 
konverterats till ickesmittförande avfall 
genom autoklavering eller annan 
godkänd metod).   

Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för 
farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får 
lämnas på kommunens återvinningscentraler.     

Fett   Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp (ABVA).    

   Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. 
Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare 
som har tillstånd från länsstyrelsen.    

Elavfall   
Exempelvis kasserad kyl- och frysdisk, 
skrivare och industritvättmaskin.    

Enligt förordningen (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem.    

Förpackningar   Enligt förordning (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar.    

   Lämnas till producenternas insamlingssystem.   

Kasserade batterier   Enligt förordning (2008:834) om 
producentansvar för batterier.    

Bilbatterier ställs upp på ett sätt som 
förhindrar att batterisyra eller innehåll 
rinner ut. Övriga batterier förvaras så 
att risk för spridning till omgivningen 
inte sker.    

Lämnas till producenternas insamlingssystem.    

 



 

 

BILAGA 3 – HÄMTNINGSINTERVALL FÖR STENUNGSUNDS KOMMUN  

 
Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och matavfall vanligtvis en gång per vecka. Utsträckt hämtningsintervall eller tätare 
hämtning medges enligt avfallstaxan. Returpapper hämtas i enlighet med avfallstaxan för flerbostadshus och verksamheter.  

 
Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och matavfall varannan vecka, sommartid hämtas matavfall varje vecka. 
Utsträckt hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. 
 
Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och matavfall en gång varannan vecka under perioden från och med v. 15 till och 
med v. 42. Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av kärl- och säckavfall. 

Hämtningsintervall och antal behållare bestäms av avfallsenheten vid hämtning från gemensamhetslösning.  

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska 
uppnås, dock minst en gång per år. 

Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, 
dock minst en gång per år. 

Tömning av slamavskiljare för BDT-anläggningar eller liknande ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst 
vartannat år. 

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås och så att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet, dock minst en gång per år. 

Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock 
minst en gång vartannat år. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras avloppsanläggningen enligt leverantörens 
anvisningar genom fastighetsägarens försorg. 

Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.  

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.  

Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01. 



 

 

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Stenungsunds kommun 
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Samrådsredogörelse 
avfallsföreskrifter 2022 

 Förslaget till nya avfallsföreskrifter har varit ute på utställning och samråd under perioden xxx-xxx. 
Kommunens invånare, nämnder, berörda tjänstemän, företag, organisationer och föreningar har getts 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Inbjudan till samråd har funnits på kommunens hemsida, 
och har skickats ut till bostadsrättsföreningar i Stenungsunds kommun. Förslaget till nya föreskrifter har 
funnits tillgängliga för allmänheten på Stenungsunds Bibliotek, i kommunhuset samt på kommunens 
hemsida. Kopior har även skickats till av Avfallsenheten ansedda berörda parter.  
Under utställnings- och samrådstiden inkom yttranden från följande:  

• Infrastruktur Drift, Strävliden  
• Verksamhet Bygg och Miljö  

Nedan följer en sammanställning av de inkomna synpunkterna, eventuella kommentarer från 
avfallsenheten gällande synpunkterna samt om det föranleder ändring i förslaget.  
 

Synpunkter  
 

• 15 § c – Drift Strävliden godkänner inte några fettavskiljare.  
Kommentar: Punkten ändras. Godkännande byts ut till anmälan.  
 

• Det finns abonnemang att anslut sig till för tömning av kärl, behållare sluten tank mm. Se 
över så att även tömning av behållare för fett eller annan utrustning som behöver tömning av 
fett även finns med i val av abonnemang.  

Kommentar: Reglering eller information gällande abonnemang regleras i Avfallstaxan, inte aktuellt i 
föreskrifter.  
 

• Om föreskriften inte följs. Om fettavskiljaren (anläggning för insamling av fett) inte töms 
vad blir påföljderna enligt föreskriften? Finns detta med i avfallstaxan?  

Kommentar: Avfallsenheten är ej myndighetsutövande och har inte ansvar för kontroll gällande 
tömning.   
 

• Tömning av fettavskiljare regleras även i ABVA. Det kan finnas nackdelar att reglera 
detta på två ställen. Vart är det bäst att det regleras?   

Kommentar: Tömningen är Avfallsenhetens ansvar. Vid utebliven tömning drabbas ledningsnätet så de 
båda dokumenten behöver stämma överens.   
 

• Tillstånd för kompostering av latrin och vad ansökan skall innehålla. Ifrågasättande om 
dessa punkter ör nödvändiga då de framgår i ansökan.  

Kommentar: Paragrafen ändras, punkterna gällande innehåll av ansökan tas bort  
 

• UNDANTAG Utsträckt hämtningsintervall. En paragraf behöver visa på att behovet kan 
finnas för tömning av fett. Här behöver rätt nämnd även få uppdraget att kunna ge dispens.   

Kommentar: Utsträckt hämtningsintervall ej aktuellt då intervallet endast är en gång per år.    
 

• UNDANTAG Uppehåll i hämtning så som 80§ behöver även finas för fett.    
Kommentar: En punkt e tillagd i 80 § i undantag uppehåll i hämtning.  

Dnr 2022/101
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• 83 § Denna paragraf behöver även inkludera fett.    

Kommentar: Paragraf ändrad.  
 

• Bilaga 1. Definition på Fett.  Det står ”Fett från dessa verksamheter samlas upp via 
fettavskiljare som behöver tömmas från fett.”. VA-avdelningen får inte bestämma vilken 
teknisk lösning som används för att samla upp fett. Detta ska verksamheten själva bestämma 
utefter sina behov.  

Kommentar: ”T.e.x” tillagt innan Fettavskiljare för att öppna för andra lösningar.  
 

• Bilaga 3 ” Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga 
nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.” Borde kanske stå BDT-
anläggningar eller liknande. Finns ju reningsverk för BDT också (även om det då är en 
inbyggd slamavskiljare i)  

Kommentar: Bilaga justerad.  
 

• Borde vara ett krav att vändplats ska utföras för rundkörning utan backning. Med tillägg 
”Vändplats för backvändning i trånga utrymmen/lägen får anläggas först efter samråd med 
väghållaren”, typ (och avfallsenheten kanske?). Så då kan vi avgöra om tex en stickgata är 
lämplig med backvändning för att det är mindre trafik och går att få till ett trafiksäkert läge 
(typ inte vid fsk eller lekplats etc). Annars är ju risken att det börjar göras vändplaner med 
backvändningar överallt för att det står så här i detta dokument.  

Kommentar:  Paragraf 23 § justerad. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 164 Dnr: KS 2021/183 
 
Remittering av förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–
2025” och skicka det på remiss till Länsstyrelsen, Göteborgsregionen (GR), 
grannkommunerna Kungälv, Lilla Edet, Orust, Tjörn och Uddevalla samt till kommunens 
rådgivande organ pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 6 april 2021 att ge beredningen Miljö- och 
fysisk planering i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram då kommunens 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017–2020 upphört att gälla. 

Beredningen har tagit fram förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kommunens ambitioner och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grupper och 
marknadsförutsättningarna. Det ska tas fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar (lag 2013:866).  

Enligt lagen ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans med kommunens övriga 
styrdokument, som t.ex. översiktsplan, gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge kommunen förutsättningar att växa hållbart och utvecklas långsiktigt.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner 
samt ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och andra 
regionala organ möjlighet att yttra sig. Kommunfullmäktige har nu att besluta om att 
godkänna beredningens förslag till bostadsförsörjningsprogram samt att skicka ut det på 
remiss. Efter det att beredningen tagit ställning till och arbetat in eventuella synpunkter som 
inkommit i remissvaren, kommer programmet att lyftas till kommunfullmäktige för 
antagande. 
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
 
Beslut skickas till 
helena.franzen@stenungsund.se 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 
gr@goteborgsregionen.se 
kommun@kungälv.se 
kommunen@lillaedet.se 
kommun@orust.se 
kommun@tjorn.se 
kommunen@uddevalla.se 
Pensionärsrådet 
Rådet för funktionshindrade 
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Helena Franzén Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Remittering av förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–
2025” och skicka det på remiss till Länsstyrelsen, Göteborgsregionen (GR), 
grannkommunerna Kungälv, Lilla Edet, Orust, Tjörn och Uddevalla samt till kommunens 
rådgivande organ pensionärsrådet och rådet för funktionshindrade. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 6 april 2021 att ge beredningen Miljö- och 
fysisk planering i uppdrag att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram då kommunens 
bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017–2020 upphört att gälla. 

Beredningen har tagit fram förslaget ”Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025”. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar kommunens ambitioner och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska 
utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grupper och 
marknadsförutsättningarna. Det ska tas fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar (lag 2013:866).  

Enligt lagen ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans med kommunens övriga 
styrdokument, som t.ex. översiktsplan, gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge kommunen förutsättningar att växa hållbart och utvecklas långsiktigt.  

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner 
samt ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet, och andra 
regionala organ möjlighet att yttra sig. Kommunfullmäktige har nu att besluta om att 
godkänna beredningens förslag till bostadsförsörjningsprogram samt att skicka ut det på 
remiss. Efter det att beredningen tagit ställning till och arbetat in eventuella synpunkter som 
inkommit i remissvaren, kommer programmet att lyftas till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Barnkonsekvensanalys 
Remissförfarandet är av administrativ karaktär och har därför inga direkta konsekvenser för 
barn. Barnkonsekvenserna kommer att belysas när programmet lyfts för antagande. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet kan kopplas till flera av målen inom Agenda 2030, men den tydligaste kopplingen 
finns till mål 11. Hållbara städer och samhällen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
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1. Om bostadsförsörjningsprogrammet 
Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och 
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering 
reviderat kommunens senaste bostadsförsörjningsprogram 
(Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har resulterat i 
framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver 
hur kommunen ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för 
bostadsförsörjningen. 

1.1. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) 
Kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen vilket framgår av lag (2000:1383). Lagen anger 
vilka krav som ställs på kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen. Varje kommun ska 
anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. 

År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (lag 2013:866) i syfte att på ett tydligare sätt lyfta in det regionala 
perspektivet i planeringen. Det innebär att kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av 
planeringen och att länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är 
av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram och antas av 
kommunfullmäktige.  

 

Typ av dokument 
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Beslutat av 

Kommunfullmäktige 

Beslutsdatum 
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planering 

Reviderad 
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1.2. Syfte  
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att med grund i kommunens översiktsplan uttrycka 
Stenungsunds kommuns övergripande strategier för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens 
planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet anger en riktlinje för kommunens ambition om expansion, 
utveckling och bostadsbyggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för att möjliggöra byggnation i 
enlighet med kommunens målsättningar. Kommunens avsikt är även att försöka styra inriktningen på 
nyproduktionen och andra åtgärder för att tillgodose olika behov utifrån analysen av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna. 

1.3. Bostadsförsörjningsprogrammets relation till andra styrande 
dokument 
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår, förutom från de lagar som styr kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, från en rad nationella och regionala mål, strategier och styrande dokument. En 
närmare redogörelse för dessa följer i kapitel 2. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är utöver detta ett komplement till kommunens översiktsplan, ÖP20. 
Programmet ska utgöra ett underlag för kommunens arbete med mark-, lokal-, och planförsörjning, 
befolkningsprognos, bygglovshandläggning och investeringsbudget. Tillsammans med befolkningsprognosen 
är programmet en viktig del för kommunens långsiktiga planering. 

Utöver översiktsplanen påverkas programmet även av målsättningar i Stenungsunds kommuns Vision 2035, 
mål i kommunens strategiska plan och Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett planeringsunderlag och det är viktigt att ha i åtanke att 
bostadsbyggnation är konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder kan förändras över tid.   
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2. Nationella och regionala mål, 
strategier och styrande dokument 
2.1. Nationella mål 
Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

2.1.1 Mål för integrationspolitiken 
Det nationella målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Genom detta mål, tillsammans med bosättningslagen, ställs krav på kommunen 
att planera för att kunna ta emot nyanlända. 

2.1.2. Mål för funktionshinderpolitiken 
Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  

2.1.3. Agenda 2030 
Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 11 - Hållbara städer och samhällen har 
koppling till bostadsförsörjningen. Det anger att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. 

2.1.4. Folkhälsomålet 
Det nationella målet för folkhälsan handlar om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen. Boende och närmiljö är ett av åtta områden inom folkhälsopolitiken. Att ha tillgång till en god 
bostad i ett socialt hållbart bostadsområde i en boendemiljö som präglas av goda miljöfaktorer är viktigt för 
en jämlik hälsa. 

2.2. Vision Västra Götaland – Det goda livet 
Vision Västra Götaland – Det goda livet har tagits fram gemensamt av bland andra Västra Götalandsregionen 
och kommunerna genom kommunalförbunden. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 
Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Det goda livet står för en god hälsa, 
arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara 
systemen värnas, att behoven hos barn och ungdomar möts, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Vägen 
för att nå visionen förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och 
den sociala. Fem fokusområden prioriteras; näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer samt 
kultur och hälsa. Fyra perspektiv ska genomsyra arbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet, 
integration och internationalisering. 

Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög 
kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Investeringar i 
infrastruktur främjar en hållbar tillväxt med god tillgänglighet till och inom Västra Götaland. 
Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer och 
beakta olika värderingar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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2.2.1. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 
Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet och anger riktningen för det 
regionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Den har tagits fram i dialog med kommuner, universitet och 
högskolor, näringsliv, myndigheter, föreningsliv och andra organisationer i enlighet med lagen om regionalt 
utvecklingsansvar (2010:630). 

Målet för strategin är att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den 
beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att kunna klara en sådan omställning; 
stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samma Västra Götaland. 

Inom området bygga kompetens nämns att för att klara konkurrensen om kompetens och arbetskraft behöver 
hela Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt har möjligheterna till utbildning 
och arbete på distans utvecklats och kommer troligtvis att vara en självklar del i framtiden. 

När det gäller området att öka inkluderingen har boendet och den offentliga miljön stor betydelse för att 
motverka utanförskap och segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer och att 
minska boendesegregationen.  

Det krävs en samordnad planering för bebyggelse och transport för att kunna knyta samman Västra Götaland. 

2.3. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
Utgångspunkten för den fysiska planeringen i Göteborgsregionen är Strukturbild för Göteborgsregionen som 
är en regional överenskommelse bland annat om lokalisering av samhällen.  

Dokumentet Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument som lägger grunden för arbetet med 
att utveckla Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion i Europa. 

GR har som mål att öka regionens storlek, dels i form av förtätning, dels genom utvidgning av den lokala 
arbetsmarknadsregionen. Samtliga medlemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att den regionala 
strukturen är långsiktigt hållbar. Visionen om det goda livet ska vara en ledstjärna.  

Befolkningstillväxten inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 invånare per år. För att 
Göteborgsregionen ska ha en fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat bostadsbyggande och en 
omsorg i utformning och utveckling av stads- och tätortsmiljöer.  

2.3.1. Strukturbild för Göteborgsregionen 
Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur 
inom regionen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete med bostadsförsörjning och översiktlig 
planering. 

I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken är att 
huvudstråken ska utvecklas genom en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020 (Kollektivtrafikprogram 
för Göteborgsområdet). 
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Bilden visar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonen och de gröna kilarna. 

En grundläggande tanke i strukturbilden är att bostäder ska byggas nära stationer eller i orter som är knutna 
till stationerna genom god kollektivtrafik. Detta stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt. Om det är 
möjligt att gå eller cykla till och från en station är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en 
god kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet med stationen. 
Kommunerna ska planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. 
Därför är det viktigt att se till att bostadsområden lokaliseras nära skola, förskola och kollektivtrafik. I 
kartbilden nedan redovisas den övergripande linjedragningen för kollektivtrafik i Stenungsunds kommun 
samt kopplingar till Göteborgsregionens strukturbild och grannkommuner.  
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I Göteborgsregionens Strategisk inriktning 2020–2023 konstateras att Göteborgsregionen växer starkt. I 
samband med detta växer behovet av att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur. 
Arbetet med strukturbilden behöver fördjupas och ett sådant arbete har påbörjats. Den ska bland annat 
kompletteras med rekommendationer om vad som krävs för att ett område ska anses vara långsiktigt hållbart. 
Det handlar om balansen mellan hur tätt bostäder och verksamheter kan byggas och hur stor andel som ska 
vara grönytor och gatuutrymme. Det sociala perspektivet behöver också bli synligt i samhällsplaneringen och 
kompletteras med frågor som till exempel vilka boendelösningar som fungerar bäst för grupper med särskilda 
behov. 

Frågor om infrastruktur, kollektivtrafik och satsningar på mobilitet måste också prioriteras för att få 
effektivare transporter, göra nytta för klimatet och göra regionen mer attraktiv. 
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2.4. Regional bostadsmarknadsanalys 
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys som beskriver bostadsmarknadens 
utveckling i regionen. Analysen grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga 
bostadsmarknadsenkät och ska innefatta redogörelser för hur: 

• kommunerna lever upp till kraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

• länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och 

• planeringen av bostadsförsörjning samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. 

I 2021 års bostadsmarknadsanalys konstaterar länsstyrelsen sammanfattningsvis att: 

• Befolkningen fortsätter att öka i länet, men ökningstakten har minskat från 2017 och framåt. Detta beror 
till största delen på minskad invandring. 

• Under 2020 byggdes det 9 700 bostäder i Västra Götalands län (43 procent hyresrätter, 40 procent 
bostadsrätter och 17 procent äganderätter). 

• Det råder fortfarande ett generellt underskott av bostäder i de flesta kommuner i länet, men fler 
kommuner än tidigare år uppger att de har balans på bostadsmarknaden (det gäller dock inte för 
kommunerna inom Göteborgsregionen). Tillväxttakten fram till 2030 bedöms ligga på ungefär samma 
nivå som under 2020 men den är ojämnt fördelad över länet (80 procent av det ökade antalet invånare 
bedöms bosätta sig i Göteborgsregionen). 

• Det råder fortfarande stor brist på lägenheter för grupperna ungdomar och anvisade nyanlända. 

• Flertalet kommuner i länet har balans på särskilda boendeformer för äldre medan knappt hälften har 
underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

• Ojämlikhet, i och med bristen på bostäder som matchar hushållens ekonomiska förutsättningar, leder till 
att vissa grupper inte får tillgång till bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen har en utpekad roll som remissinstans för kommunernas riktlinjer vid bostadsförsörjning. 
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3. Kommunala mål och strategier för 
markanvändning 
3.1. Vision 2035 
Stenungsunds kommun antog år 2014 Vision 2035, Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och 
utveckling med människan och naturen i centrum. 

Till visionen finns två inriktningar: 

1. Attraktivt och välkomnande 

• Trygg miljö  

• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv  

• Goda kommunikationer  

• Levande företagsklimat  

• Alltid bästa möjliga möte  

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling  

• Social hållbarhet  

• Ekonomisk hållbarhet  

• Ekologisk hållbarhet 

Visionen anger att Stenungsund ska erbjuda bostäder för alla behov och i olika former. Boendemiljöerna ska 
vara attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund ska 
vara ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Det ska vara en barnvänlig 
kommun där barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Centrummiljön ska vara levande, dynamisk 
och turistvänlig. I Stenungsund bedriver vi en hållbar utveckling som innebär att arbeta aktivt för att värna 
våra gemensamma resurser och anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål. 

3.2. Översiktsplan 
Kommunens gällande översiktsplan (ÖP20) antogs 2020. Det utgår från samma lokala och regionala politiskt 
antagna styrdokument som detta bostadsförsörjningsprogram, det vill säga Hållbar tillväxt, Strukturbild för 
GR och K2020 samt Stenungsunds kommuns vision (Vision 2035).  

I del 1, ÖP20 står bland annat följande; ”Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering 
av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas. 
Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och 
turister.  

År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet. Att tillgodose kommunens behov av 
förbättrad kollektivtrafik är en utmaning i sig, liksom att göra nuvarande centrum till en tydligare centralort i 
kommunen. De södra tätorterna i kommunen kommer att spela en avgörande roll i hur kommunens tillväxt 
kan ske och här finns en stor potential på kort sikt. För de norra tätorterna i kommunen ser man en möjlig 
expansion på lång sikt.” 
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”Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling 
med människan och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram. Med beaktande 
av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds tätort såsom huvudort 
i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre samhällen. Syftet är att i första hand 
komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice för att 
underlätta vardagen för de boende och leda till ett minskat behov av resor. Ur både ett kommunalt och 
regionalt perspektiv lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Såväl utbyggnaden av Bohusbanan med 
förbättrad turtäthet som tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser på E6 och säkerställda fasta 
förbindelser med Orust och Tjörn är angelägna. 

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda i ett område med stort exploateringstryck 
och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot 
Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera 
nya bebyggelseområden. Även Stenungsund har god tillgång till kollektivtrafik och här föreslås en stark 
utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning. I 
Ödsmål och Ucklum föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna 
utvecklas och bibehålla service.” 

Tillväxt ska kunna ske både i centralorten Stenungsund och i övriga kommundelar. Tillskottet av bostäder ska 
svara mot de behov som finns så att det är möjligt att bo kvar i kommundelen när ens behov av bostad ändras. 

De bebyggelseområden som pekas ut i ÖP20 beräknas sammanlagt innehålla 4000–5000 nya bostäder. 

Utgångspunkten för befolkningsutvecklingen är att nå det inom GR överenskomna tillväxtmålet om cirka 1 
procent per år. Men för att nå upp till tillväxtmålet i Stenungsunds kommuns vision om 35 000 invånare år 
2035 skulle befolkningen behöva öka med ca 2 procent per år. Antalet färdigställda bostäder i kommunen har 
i genomsnitt legat på 120 bostäder under den senaste treårsperioden. Med denna takt har kommunen också 
haft en tillväxttakt på cirka 1 procent och därigenom uppnått den överenskomna nivån inom GR. För att nå 
upp till kommunens vision är bedömningen dock att takten på färdigställda bostäder skulle behöva öka 
betydligt. 

3.2.1. Strategier för kommunens markanvändning 
Huvudstrategin för kommunens markanvändning i ÖP20 är att utveckla kommunen genom ett starkt samband 
mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur.  

• Kommunen utvecklas i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden. 

• Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintliga orter där goda förutsättningar för 
kollektivtrafik finns. 

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till extremt väder och risk för översvämning. 

 
Vidare anges att kommunen ska planera för en varierad och allsidig bebyggelseutveckling.  

• Bostäder, handel och personintensiva företag lokaliseras till lägen med god kollektivtrafik och i 
synnerhet till stationslägena. 

• Bostadsbyggandet varieras med olika upplåtelseformer och lokaliseras med närhet till service, 
kollektivtrafik och rekreation. Förutsättningar för en aktiv livsstil stärks. Grupper som har svårt att hävda 
sig på bostadsmarknaden beaktas särskilt. 
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3.3. Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet 
3.3.1. Markanvisningsavtal 
Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns 
kommunägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning 
med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt 
bostadsbyggandet ska ske. 

Kommunen fördelar förhandlingsrätter till kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal med 
intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom 
markanvisningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal 
mark så att det överensstämmer med uppställda mål. 

3.3.2. Byggnation av lägenheter av Stenungsundshem AB 
Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommunen 
styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem AB. 
Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen. 

3.3.3. Detaljplanläggning 
Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra 
utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även 
möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer. 
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4. Bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättningar 
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar har sin utgångspunkt i 
kommunens vision, Vision 2035 och i översiktsplanen, ÖP20.  

4.1. Målsättningar 
Kommunen ska ge förutsättningar för alla kommundelar att utvecklas. Alla kommundelar ska ha en 
planberedskap för bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad även vid stora behov av vård och 
omsorg.  

För att uppfylla Vision 2035 med 35 000 invånare förutsätts en årlig befolkningsökning på ca 2 procent. En 
mer realistisk befolkningsökning för kommunen är ca 1 procent per år vilket överensstämmer både med 
tillväxtmålet inom GR och med den verkliga ökningen i Stenungsund över senare tid.  

För kort- och långsiktig planering ska utbyggnadsbehoven i form av planläggning av bostäder, infrastruktur, 
rekreationsområden, skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen ska motverka 
kategoriboende/segregerat boende genom att blanda boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma 
område. Det behöver också finnas bostäder i olika prissegment. 

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra nyproduktion av bostäder mot de behov som finns och då 
särskilt uppmärksamma äldre, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan gälla till exempel 
lägenhetsstorlek och boendekostnad. Miljöfrågor som till exempel minskning av transporter, 
kretsloppsanpassning och uppvärmning ska prioriteras vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse. 

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggelse på 
orten. Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att den kommunala service som krävs ska kunna byggas 
ut i samma takt. Efterfrågan på nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. Där bör utbyggnad kunna 
ske såväl i norr som i söder och i första hand tillkomma i närheten av eller i anslutning till gamla E6. 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, anger att man ska planera för en samhällsstruktur 
som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att exempelvis se till att skola, 
förskola och kollektivtrafik finns nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se utbyggnaden av 
bostäder, kommunal och kommersiell service, näringslivet, infrastruktur, kommunikationer, tillgång till 
naturområden och så vidare, som en enhet där de olika delarna är beroende av varandra. 

4.1.1. Mål och Riktlinjer 
• Minst 170 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas. 

• 90 procent av all ny bebyggelse ska ske i planlagt område i kollektivtrafiknära lägen. 

• Ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet till service, befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

• Blandad upplåtelseform ska eftersträvas vid all nybyggnation men även vid byggnation i områden med 
s.k. förtätning. Detta är speciellt eftersträvansvärt vid anvisning av kommunal mark samt med hänsyn till 
sociala bostadskontrakt. 
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• Kommunens bostadsförsörjning ska följa mål nr.11 (Hållbara städer och samhällen) inklusive 
undermål i Agenda 2030. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar 
planering inklusive bostäder, offentliga platser och torg, transporter, återvinning och säkrare 
kemikaliehantering.  

• Ytterligare minst ett Trygghets- eller Seniorboende ska påbörjas och vara färdigställt i kommunen 
inom programperioden. 

• Den strategiska markberedskapen för bostäder ska öka i kommunen genom att mer aktivt förvärva 
fastigheter för att effektivare kunna planera för ny bostadsbebyggelse. 

• Kommunens planberedskap för nybyggnation av bostäder ska öka under programperioden. 

• I slutet av programperioden ska det finnas planlagd kommunal mark för småhustomter för 
självbyggare. 

• Kommunen ska ha en enkel, fullständig och lättåtkomlig information om bygglovshanteringen och 
de regler som styr denna både i och utanför detaljplan. Kommunen ska utarbeta bra och allsidig 
information som följer med bygglovsansökan. 

  



 
 16 

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

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00

5. Befolkningsutveckling 
Under 2020 ökade Stenungsunds kommuns befolkning med 267 personer 
vilket motsvarar 1,0 procent. Den sista december 2020 hade kommunen 
27 044 invånare. 

5.1. Befolkningsutveckling 1970–2020 
Stenungsunds kommun har historiskt sett varit en expansiv kommun med kraftig befolkningsutveckling. 
Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda för samtliga år sedan 1970. 
Inflyttningen till kommunen har under de flesta år varit större än utflyttningen. Under ett par år i början av 
80-talet och mitten av 90-talet flyttade fler personer ut, än in till kommunen. 

 

Folkökning och folkmängd i Stenungsunds kommun perioden 1970–2020 
 

 

Källa: SCB 
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5.1.2. Befolkningsförändring under perioden 2015–2020  
Från 2015 till 2020 har befolkningen i Stenungsunds kommun ökat från 25 508 till 27 044 invånare. Det 
motsvarar en genomsnittlig ökning på cirka 1,2 procent per år. 

 

Befolkningsförändringar 2015–2020 per delområde 
Delområde Utfall 2015 Utfall 2020 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Norum 13 670 14 545 875 6,4 

Stora Höga 3 252 3 395 143 4,4 

Jörlanda 2 443 2 628 185 7,6 

Spekeröd 1 205 1 316 111 9,2 

Ucklum 1 173 1 314 141 12,0 

Svenshögen 898 807 -91 -10,1 

Ödsmål 2 855 3 017 162 5,7 

Rest* 12 22 10 83,3 

Kommunen totalt 25 508 27 044 1 536 6,0 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Om man studerar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delområden under perioden 2015–2020 kan 
man se att samtliga områden utom Svenshögen (som minskat med 91 personer, cirka 10 procent) haft en 
positiv utveckling. Norum ökade mest i antal invånare medan den största procentuella befolkningsökningen 
skedde i Ucklum. 

 

5.2. Befolkningsprognos 
Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka med cirka 7 procent under 
perioden 2020–2025. Åldersgrupperna unga vuxna mellan 19–24 år och 80 år och äldre förväntas öka kraftigt 
under tidsperioden. Att gruppen 80 år och äldre ökar beror på att de stora årskullarna som föddes på 1940-
talet under perioden kommer upp i åldrar över 80 år. 
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Utfall folkmängd per åldersgrupp år 2020 och prognos för år 2025 
Ålder Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

0 296 314 18 6,1 

1–5 1 555 1 662 107 6,9 

6–15 3 626 3 619 -7 -0,2 

16–18 1 059 1 164 105 9,9 

19–24 1 602 1 934 332 20,7 

25–64 13 513 14 263 750 5,6 

65–79 3 937 4 003 66 1,7 

80- 1 456 1 870 414 28,4 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

 

 

Utfall per delområde år 2020 och prognos för år 2025 
Delområde Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Norum 14 545 15 561 1 016 7,0 

Stora Höga 3 395 3 601 206 6,1 

Jörlanda 2 628 3 036 408 15,5 

Spekeröd 1 316 1 323 7 0,5 

Ucklum 1 314 1 404 90 6,9 

Svenshögen 807 803 -4 -0,5 

Ödsmål 3 017 3 079 62 2,1 

Rest* 22 22 0 0 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 
församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Den största ökningen i antal invånare väntas ske i Norum. Vid framtagandet av kommunens 
befolkningsprognos fanns planer på en nära förestående större utbyggnad i Jörlanda. Detaljplanen har dock 
överklagats och upphävts i mark- och miljödomstolen. Detta har påverkan på prognosen i stort och specifikt 
för delområdet Jörlanda.  

Inflyttning är den demografiska komponent som främst bidrar till folkökning under prognosperioden. 
Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och om dessa kommer till stånd kan antalet invånare öka 
med ytterligare drygt 10 procent under perioden 2025–2030. 
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5.2.1 Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 
Västra Götalandsregionen tar varje år fram en befolkningsprognos för regionen. År 2020 har rapporten tagits 
fram av SCB. Beräkningarna bygger på att den tidigare observerade utvecklingen i kommunerna fortsätter 
framöver. Kommunernas egna planer och mål för bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. Enligt 
denna prognos förväntas invånarantalet i Stenungsund öka till 28 437 personer år 2030 (jämfört med 31 872 
enligt kommunens egen prognos). Detta visar på hur stort samband det finns mellan byggnation och 
förväntad tillväxt för en kommun med Stenungsunds demografiska förutsättningar. 

Värt att notera är också att invånarna 80 år och äldre fortsätter att öka i regionen. I Stenungsunds kommun 
var 5,4 procent av invånarna 80 år eller äldre år 2020. Den siffran förväntas ha ökat till cirka 8 procent till år 
2030. 
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6. Bostadsbestånd 
6.1. Befintligt bostadsbestånd  
Den 31 december 2020 fanns det 7531 småhus, 3521 lägenheter i flerbostadshus, 224 övriga hus och 301 
specialbostäder i kommunen. Ökningen i beståndet under den senaste femårsperioden beskrivs i 
nedanstående tabell. 

Bostadsbestånd i Stenungsunds kommun samt förändring i bostadsbeståndet mellan åren 2015 och 
2020 

 2015  2020 Absolut 
förändring 

Relativ 
förändring 

Småhus 7 144 7 531 387 5,4 

Flerbostadshus 3 147 3 521 374 11,9 

Övriga hus 217 224 7 3,2 

Specialbostäder 259 301 42 16,2 

Källa SCB 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser 
bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser 
byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller 
samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder. 

 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp och år, Stenungsunds kommun 

 

Källa SCB  
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6.2. Upplåtelseformer 
I kommunen utgörs cirka 28 procent av hyresrätter, 14 procent av bostadsrätter och 58 procent av 
äganderätter. 

 

Andelen bostäder efter upplåtelseform samt förändring av andelen mellan åren 2015 och 2020 
 2015  2020 Absolut 

förändring 
Relativ 
förändring 

Hyresrätt 2 996 3 211 215 7,2 

Bostadsrätt 1 346 1 583 237 17,6 

Äganderätt 6 425 6 783 358 5,6 

Totalt 10 767 11 577 810 7,5 

 
Den största absoluta förändringen under den senaste femårsperioden har skett i antalet äganderätter som ökat 
med 358. Den upplåtelseform som står för den största procentuella förändringen är bostadsrätter som ökat 
med 17,6 procent. 

Fördelningen mellan upplåtelseformer skiljer sig åt mellan kommunens olika delområden. I Norum är det 
blandade upplåtelseformer (cirka 45 procent äganderätter, 20 procent bostadsrätter och 35 procent 
hyresrätter). I övriga kommundelar består beståndet till mellan 80–95 procent av äganderätter, förutom i 
Svenshögen som har drygt 20 procent hyresrätter och cirka 10 procent bostadsrätter. 

6.3. Stenungsundshem AB  
Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, hade vid årsskiftet 2020/21 cirka 4 000 hyresgäster 
fördelat på 2 017 lägenheter. Det fanns 7 890 registrerade intresseanmälningar från bostadssökande under 
2020 och uthyrningsgraden låg på 99,8 procent. Efterfrågan på lägenheter är stor och bolaget står för cirka 20 
procent av den totala andelen bostäder i kommunen. 

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kommun och bolaget är en del av kommunens verksamhet. I 
ägardirektiv för Stenungsundshem står att syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad 
som anges i bolagsordningen, vara ett allmännyttigt bostadsföretag som ska främja utvecklingen av 
Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att 
verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt 
att bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambition att tillhandahålla bostäder för 
alla och ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens verksamheter, 
framför allt individ- och familjeomsorgen och enheten för integration, för genomförandet av dessa 
ambitioner.  
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7. Behov och efterfrågan i särskilda 
grupper 
7.1. Särskilda grupper med lagstöd 
Det blir extra viktigt att sätta fokus på bostadsbehovet för de särskilda grupper som av olika skäl kan ha det 
svårt att få sina behov tillgodosedda. 

7.1.1 Äldre 
Kommunen måste enligt socialtjänstlagen (SoL) tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre med 
omfattande behov av service, stöd och omvårdnad. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna 
välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Antalet omsorgsplatser som 
behövs styrs inte av ålder utan av omvårdnadsbehov. Däremot finns en koppling mellan ökad ålder och ökade 
behov av stöd och hjälp. Att flytta till olika former av trygghetsboende förebygger också behovet av att flytta 
till ett särskilt boende. En annan faktor som påverkar behovet av omsorgsplatser i förhållande till ålder är att 
gruppens hälsa generellt sett blivit mycket bättre. 

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande behov av bostäder med särskild service samt sannolikt ökande 
krav på bostadsanpassningsbidrag för att kunna nå målet om att äldre personer ska kunna bo kvar i sitt 
område.  

Kommunen har idag tre äldreboenden varav det på ett finns korttidsplatser. Totalt finns det 214 platser varav 
191 särskilda boendeplatser och 23 korttidsplatser. För att möta den prognostiserade ökade efterfrågan på 
platser inom särskilt boende under programperioden bedömer kommunen att det kommer att behöva 
nybyggas ytterligare 80 platser. Byggande av ett nytt äldreboende med 80 platser planeras inom området 
Hasselhöjden. 

7.1.2 Funktionshindrade 
Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla bostäder 
med särskild service för människor med fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sin livsföring. Att ha en 
bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att ha ett värdigt liv.  

Nya bostäder ska byggas så att de redan från början är anpassade för personer med olika 
funktionsnedsättningar. (Viss inventering av tillgänglighet i befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av 
Stenungsundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan 50 procent nås via markplan eller med hiss.) 

Boende och lokaler kräver hög grad av tillgänglighet och ska inte ha en institutionell prägel, max 5–7 
lägenheter i varje gruppbostad. Formerna för lämplig bostad med särskild service enligt LSS kan delas in i tre 
kategorier: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. 

Kommunen har idag nio LSS-boenden där det finns 57 lägenheter och ett korttidsboende med 22 deltagare. 
Vidare köper man vid behov boendeplatser. Kommunens LSS-boenden är fullbelagda och behovet kommer 
att öka under programperioden. Ett nytt LSS-boende med sju platser planeras på Söbacken och ytterligare ett 
i Jörlanda.  
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7.1.3 Nyanlända 
Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. 
Lagen innebär att en kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns en ledig bostad eller 
inte i kommunen. Tidigare kunde mottagande justeras efter tillgången på lediga bostäder, men detta gäller 
numera inte. Behovet av lägenheter för denna grupp ökade stort efter 2015 då Sverige tog emot historiskt 
höga nivåer asylsökande. 

Kommunen använder sig idag av olika typer av boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Med ett 
fåtal undantag bereds målgruppen vård i egen regi, merparten i familjehem och resterande antal i stödboende. 

Stödboende är en placeringsform där äldre barn och ungdomar placeras med en lägre personaltäthet och kan 
anses som ett tydligare steg mellan HVB-hem och vuxenlivet. Vad gäller behovet av stödboendeplatser så 
sker just nu en kraftig nedgång av behovet, idag driver kommunen inga HVB-hem eller stödboenden riktade 
mot ensamkommande barn.  

Nyanlända erbjuds bostäder genom den befintliga bostadsmarknaden. Kommunen har inga särskilda bostäder 
till dem.  

 

7.2. Särskilda grupper utan lagstöd   
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsprogram anger att kommunens riktlinjer ska skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

7.2.1 Ungdomar 
Ungdomar är en av de grupper som generellt sett har det svårast att komma in på bostadsmarknaden. De har 
ofta inte samma ekonomiska förutsättningar som många andra grupper på bostadsmarknaden, de saknar kötid 
i bostadsbolagens köer eller tidigare bostad med bytesvärde och har inte lika stort kontaktnät.  

Gruppen ungdomar kommer enligt Stenungsunds senaste befolkningsprognos att öka kraftigt under de 
närmaste åren. Om dessa ungdomar ska ha möjlighet att flytta till en egen bostad i Stenungsund så ställer det 
ökade krav på insatser. 

7.2.2 Seniorer 
Gruppen äldre blir allt större och många söker ett ”lättare” boende men man är fortfarande för frisk för 
särskilt boende. Då finns alternativen Trygghetsboende och Seniorboende.  

7.2.2.1 Trygghetsboende 
Trygghetsboende är för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social 
samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. 

Termen trygghetsboende kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Fler och 
fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i 
trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. 

Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett 
krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, 
samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider. 

7.2.2.2 Seniorboende 
Seniorboenden är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa 
fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta 
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till ett seniorboende är dock ofta lägre än för trygghetsboende i många fall är åldersgränsen för Seniorboende 
55+. 

7.2.3 Hemlösa 
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som personer 
kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det handlar om:  
 
• personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare, 
• personer som är intagna/ inskrivna på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende 

inom socialtjänst/landsting/ privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution som planeras skrivas ut om tre 
månader, 

• personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/ 
träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den 
ordinarie bostadsmarknaden, 

• personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt 
(kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. 

Kommunen har idag ingen lösning på hemmaplan för vuxna personer som befinner sig i hemlöshet och som 
ofta har en sammansatt social problematik. I dagsläget har kommunen från och till ungefär 20–25 personer 
som saknar bostad och som är ensamstående eller i familj med barn. Därutöver finns ytterligare ett antal 
personer som flyttar runt bland vänner, bor hos anhöriga eller på andra ställen.  

För att hitta boenden för målgruppen krävs viss flexibilitet men den generella bostadsbristen försvårar dock 
detta. Nya behov av lägenheter uppkommer fortlöpande och fler billiga boendealternativ efterfrågas för att 
möta behovet. 

 

7.2.4 Åtgärder  
Kommunen har genomfört ett antal åtgärder för att underlätta för de som har det svårt att få en bostad. Man 
har träffat en överenskommelse med kommunala och privata fastighetsägare att sänka krav på 
bostadssökande till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som inkomst.  

Kommunen arbetar även med möjligheten att införa hyresgarantier.  Kommunal hyresgaranti innebär att 
kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som 
ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har 
regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt 
på en lägenhet. 
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8. Bostadsbyggande under 
programperioden 
8.1. Mål för nybyggnation under perioden 
Målet för nybyggnation under programperioden är ett genomsnitt på 170 bostäder per år. 

8.1.1. Planerat byggande 2022–2025 
Under perioden som bostadsförsörjningsprogrammet omfattar planeras för cirka 640 bostäder. Fördelningen 
är cirka 100 småhus, 214 bostadsrätter och 285 hyresrätter (varav 14 LSS-lägenheter) samt 32 
seniorlägenheter och ett äldreboende med 80 lägenheter. Ytterligare bygglov, utöver de 103 som beviljats 
fram till september 2021, kommer sannolikt att tillkomma under perioden. 

 

Byggnation per kommundel Typ 2022 2023 2024 2025 Bygglov* 
Norum             
North Side (Stenungstorg) B       100   
         -"- H       100   
Solgårdsterrassen H 24         
         -"- B 46         
Hasselhöjden H   20  61 20   
         -"- B      20   
Kopper 2:16 H 39         
Söbacken 2, LSS-boende H   7       
Nytorpshöjd H   9   
Kyrkenorum 6:1, Modistvägen B     15 15   
Beviljade bygglov i enbostadshus S         25 
Beviljade bygglov i flerbostadshus B         10 
              
Stora Höga             
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Jörlanda             
Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder Ä 32         
Kyrkeby 3:34, LSS-boende H     7     
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Spekeröd             
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         14 
              
Ucklum             
Härgusseröd 1:14, Sjöutsikten B 18         
Beviljade bygglov i enbostadshus S         4 
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Svenshögen             
Beviljade bygglov i enbostadshus S         2 
              
Ödsmål             
Ombyggnation Vårdcentralen H 5     
Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 
              
Enskilda bygglov under perioden           103 
Byggnation under perioden   164 27 92 255 641 

 
Bostadstyper: B=Bostadsrätt, H=Hyresrätt, Ä=Seniorboende, S=Småhus/parhus 
*Beviljade bygglov t o m september 2021 

8.2. Bostadsbyggande i kommunen 
Nya bostäder planeras i flera olika områden i Stenungsund. I redan befintliga områden kommer utbyggnad att 
ske genom förtätning och ombyggnad. Det finns också områden för nyexploatering. Totalt förväntas 
Stenungsund kunna utökas med cirka 2 000–3 000 bostäder på lång sikt varav cirka 1 000 kan lokaliseras till 
centrum. 

8.2.1. Norum 
Norum omfattar de centrala delarna av Stenungsund och är kommunens folkrikaste kommundel. I området 
finns en blandad bebyggelse med såväl lägenheter som fristående småhus. 

För centrala Stenungsund har ett planprogram tagits fram och godkänts 2018. Centrumutvecklingen kommer 
att ske succesivt under en längre tid. Området som ska utvecklas är stort och är därför uppdelat i olika 
delprojekt och detaljplaner. Den första etappen för programmet innebär byggandet av ett nytt resecentrum 
som ska fungera som ett centralt nav för utbyggnaden. 

Hallerna är ett annat strategiskt viktigt utbyggnadsområde. Området ska byggas ut succesivt och kommer när 
det är färdigbyggt att innefatta cirka 1 000–1 500 bostäder. 

På Stenungs torg planeras kvarteret North Side som kan komma att rymma cirka 200 lägenheter. 

Området Solgårdsterassen har ett centralt läge cirka 700 meter sydost om Stenungsunds centrum. 
Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28 och den rymmer cirka 270 bostäder. Bostadsrätter byggs i en första 
etapp om cirka 130 lägenheter och 44 hyresrätter står för närvarande klara och förmedlas genom det 
kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. 

På fastigheten Kopper 2:16 har en detaljplan som omfattar ett flerbostadshus med 39 lägenheter vunnit laga 
kraft.  

I området Hasselbacken pågår arbete med utbyggnad av detaljplanen Hasselhöjden som genom förtätning, 
om- och tillbyggnad ger möjlighet till ytterligare bostäder. Totalt kan minst 330 bostäder och 80 
äldrebostäder anordnas. Planen antogs av fullmäktige i mars 2021 men har överklagats. Mark- och 
miljööverdomstolen prövar inte ärendet, varför planen nu har vunnit laga kraft. 

På Söbacken kommer ett nytt LSS-boende med 7 lägenheter att byggas. 

Planen på Modistvägen möjliggör uppförande av bostäder i form av villor inom del av fastigheten 
Kyrkenorum 6:1. Avsikten är att skapa fler bostäder i ett centralt och populärt område, där det finns utbyggd 
infrastruktur och närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsområden. 
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Utöver ovanstående pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg, en plan som ger plats för cirka 100 
lägenheter och 60 trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter samt en planstart på Kristinedal, 
Stenung 4:109, för att pröva möjligheterna att skapa upp till cirka 120 lägenheter i form av hyresrätter.  

8.2.2. Stora Höga 
Stora Höga, en av kommunens södra delar, har goda allmänna kommunikationer och bra pendlingsavstånd till 
Göteborg. Delområdet består mest av fristående villor och har under de senaste åren varit ett av kommunens 
mest populära och växande delområden. 

Området bedöms idag i princip vara färdigutbyggt. Mindre förtätningar och kompletteringar kan prövas i 
detaljplan.  

I Stora Höga finns för närvarande inget större pågående detaljplanearbete. 

8.2.3. Jörlanda 
Även Jörlanda har under de senaste åren varit en populär och expansiv del av kommunen som strukturellt 
liknar Stora Höga. De tätbebyggda områdena på orten omfattas till övervägande delen av detaljplaner men 
mindre förtätningar kan prövas. Totalt beräknas cirka 450 nya bostäder kunna tillkomma inom utpekade 
områden.  

Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens översiktsplan för framtida 
bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 
bostäder samt förskola. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober 2019 men, efter överklagan från 
boende i intilliggande fritidshusområde, upphävdes beslutet av Mark och miljööverdomstolen i maj 2021.   

På fastigheten Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder byggs 32 tillgänglighetsanpassade lägenheter som 
är avsedda för seniorer. 

Då kommunen har behov av fler platser på LSS-boende har man ansökt och fått planbesked för att kunna 
uppföra ett boende med cirka sju platser på Kyrkeby 3:34. 

En ansökan om planbesked har beviljats på fastigheten Kyrkeby 3:36. Syftet med ansökan är att pröva 
möjligheterna att uppföra flerbostadshus där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål.  

8.2.4. Spekeröd 
Spekeröd präglas av gles bebyggelse med enstaka, eller små grupper av hus i lantlig miljö. Strategin är att 
utveckla Spekeröds by, ett större område norr och söder om länsväg 650 där det finns ett godkänt 
planprogram från 2013. Totalt förväntas cirka 300 bostäder kunna byggas här. 

Det finns idag två påbörjade detaljplaner i området; Kännestorp 1:15, 9:1 och del av 2:25 och Kännestorp 
1:7, 1:13 och 3:8. 

8.2.5. Ucklum 
Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Bebyggelsen består huvudsakligen av enbostadshus blandade med 
serviceanläggningar och mindre verksamheter. I Ucklum är strävan att få en samlad bybildning i stället för 
utspridd bebyggelse. Totalt kan cirka 300 nya bostäder tillkomma inom utpekade områden. Utöver detta kan 
mindre förtätningar prövas i detaljplan. 

Under programperioden genomförs byggnation av området Sjöutsikten som består av 18 lägenheter med 4–6 
lägenheter i varje huskropp. 

8.2.6. Svenshögen 
Svenshögen är ett av kommunens norra delområden. Området har höga naturvärden och goda 
kommunikationer med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och består till största delen av friliggande villor, 
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men orten har näst efter Norum den största andelen hyreslägenheter. Ny bebyggelse i området måste ske med 
hänsyn till naturvärden och närheten till kommunens dricksvattentäkt Hällungen. Totalt kan ca 450 nya 
bostäder tillkomma inom utpekade områden. 

I Svenshögen finns i dagsläget inget pågående detaljplanearbete. 

8.2.7. Ödsmål 
Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. På sikt kan Ödsmål utvecklas till ett samhälle med nya 
bostäder i olika boendeformer. Det finns flera stora utpekade områden och totalt beräknas cirka 600 bostäder 
kunna byggas ut.  

Det finns ett positivt planbesked för Näs 1:141 som ska möjliggöra nya bostäder och äldreboende i form av 
enbostadshus i grupp och flerbostadshus. 
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§ 183 Dnr: KS 2022/276 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslut  2021-12-31 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2022 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport. Undantaget är kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen håller i allt väsentligt med iakttagelserna i revisionsrapporten. Detta med 
undantag från kommentarerna kring ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet 
redovisar som en avsättning i balansräkningen. Bedömningen är att detta ger en rättvisande 
bild, trots att det står i strid med den kommunala redovisningslagen.   
 
Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Revisionsrapport – Granskning av bokslut 2021-12-31 
Beslut kommunfullmäktige 2022-04-07 § 74 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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2022-04-19

 
Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera att kommunstyrelsen inför bokslut 2022 kommer att 
åtgärda de noteringar som finns i revisorernas rapport. Undantaget är kommentarerna kring 
ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet redovisar som en avsättning i 
balansräkningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens bokslut 2021. Deras bedömning är 
att kommunens redovisning överensstämmer med lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed och att årsredovisningen i alla väsentliga delar är korrekt upprättat. 
Undantaget avser pensioner där kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen i 
stället för som en upplysning utanför balansräkningen. Vidare rekommenderar revisorerna att 
kommunen utvärderar avsättningen för deponin regelbundet.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen håller i allt väsentligt med iakttagelserna i revisionsrapporten. Detta med 
undantag från kommentarerna kring ansvarsförbindelsen som kommunen i sin helhet 
redovisar som en avsättning i balansräkningen. Bedömningen är att detta ger en rättvisande 
bild, trots att det står i strid med den kommunala redovisningslagen.   
 
Revisorernas påpekanden ses över kontinuerligt. Förvaltningen kommer att gå igenom de 
noteringar som finns i revisorernas rapport. Dessa kommer att åtgärdas inför bokslut 2022.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/276
2022-04-19

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 
Revisionsrapport – Granskning av bokslut 2021-12-31 
Beslut kommunfullmäktige 2022-04-07 § 74 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 

  

mailto:therese.allansson@stenungsund.se


 Revisionsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Stenungsunds kommun, 
kommunrevisionen 
Granskning av bokslut 2021-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

1 

Innehåll 

 

1. Inledning ....................................................................................................................... 2 

2. Måluppfyllelse ............................................................................................................... 3 

3. Kommentarer till resultaträkningen ............................................................................ 6 

4. Kommentarer till balansräkningen .............................................................................. 6 

4.1. Kundfordringar ........................................................................................................ 6 

4.2. Övriga fordringar ..................................................................................................... 6 

4.3. Exploateringsområden ............................................................................................ 7 

4.4. Avsättning för pensioner .......................................................................................... 7 

4.5. Avsättning för täckande av deponi........................................................................... 7 

4.6. Klassificering av leasingkontrakt.............................................................................. 8 

 



 

2 

1. Inledning 

 
Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvis-
ningar, kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning.   
 
Revisionen har utförts med utgångspunkt i god revisionssed i kommunal verksamhet. 
 
Kommunen följer inte Lag om kommunal redovisning kap 6 § 4, Pensionsutbetalningar. 
Kommunen redovisar 432,9 mnkr som avsättning i balansräkningen i stället för som en 
upplysning utanför balansräkningen. Kommunens redovisning av pensioner innebär också att 
årets resultat är 6,1 mnkr högre redovisat än om lagen följts. Eftersom felen är av betydande 
storlek bedömer vi att räkenskaperna inte ger en rättvisande bild. 
 
Vår bedömning är att granskat material i övrigt överensstämmer med lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga 
delar är korrekt upprättat. 
 
Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2021 lämnas härmed följande bokslutsrapport 
där de väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2022 
kommenteras. I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser från 
granskningen i avvikelseform. Syftet med rapporten är att uppmärksamma förhållanden som 
bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. Baserat på de revisionsåtgärder som 
genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle föreligga väsentliga brister i 
kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av den interna kontrollen inte 
omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.  
 
Rapporten har lästs av personalen på ekonomiavdelningen.   
 
Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits den 
21 februari 2022. I årsredovisningen redovisas ett resultat om 85,6 mnkr och ett eget kapital 
om 559,6 mnkr för kommunen. Motsvarande siffror för kommunkoncernen är 119,3 mnkr och 
1 114,7 mnkr. 
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2. Måluppfyllelse 

 
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner: 
 

• att kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” 

• att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra 
kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är 
endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obli-
gatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 ska 
mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Initialt är det 
kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål 
kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 
utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 
uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har i budget 2021 och strategisk plan 2021–
2023 fastställt fyra finansiella mål och fyra verksamhetsmål (så kallade inriktningsmål). 
Kommunfullmäktige har i budget 2021 även antagit tre separata mål för god ekonomisk 
hushållning i kommunkoncernen, dessa mål avser även de kommunala bolagen. I budgeten 
anges att god ekonomisk hushållning uppnås genom att 70 procent av de finansiella målen 
samt inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Denna definition omfattar dock inte 
målen för de kommunala bolagen. Måluppfyllelsen bedöms utifrån ett antal indikatorer per mål. 
Ett mål bedöms som uppfyllt när alla, eller flertalet av indikatorerna, når målsättningen. 
Motsvarande bedöms ett mål som delvis uppfyllt om ett antal indikatorer har nått målet, 
alternativt att flera indikatorer ligger nära målsättningen. Ett mål som bedöms ej uppfyllt har en 
eller flera indikatorer som har haft en negativ utveckling och som heller inte bedöms ligga nära 
målsättningen. Med hänvisning till att samtliga finansiella mål har uppfyllts samt att 50 procent 
av inriktningsmålen uppfyllts och resterande 50 procent delvis uppfyllts konstaterar 
kommunstyrelsen i årsredovisningen att Stenungsunds kommun bedriver en verksamhet med 
god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen gör även bedömningen att kommunkoncernen 
bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning trots att ett av målen inte uppnås för 
2021.  

2.1.1. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 
kostnaderna. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning. Vid 
avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. Avstämning mot 
balanskravet: 
 

Mkr 2021 

Årets resultat enligt resultaträkningen 85,6 
Pensionsförpliktelser före 1998 -6,1 

Positivt balansresultat 79,5 
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Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.1.2. Finansiella mål 

I budget 2021 har kommunfullmäktige antagit fyra finansiella mål. De redovisas nedan 
tillsammans med måluppfyllelsen enligt årsredovisning 2021. 
 
o Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska 

inte överstiga 98 procent i genomsnitt över rullande femårsperioder. 
 
Nettokostnadsandelen för 2021 uppgår till 95,1 procent Sett över den senaste femårsperioden 
så uppgår nettokostnadsandelen till 94,6 procent. Målet bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till 

minst 70 procent sett över rullande femårsperioder. 
 
Självfinansieringsgraden för 2021 uppgår till 95,3 procent Sett över den senaste 
femårsperioden så uppgår självfinansieringsgraden till 104,2 procent. Målet bedöms därmed 
uppfyllt. 

 
o Soliditeten ska uppgå till minst 16,5 procent.  
 
Soliditeten uppgår till 25,8 procent vid årets slut. Målet bedöms därmed uppfyllt. 
 
o Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden.  
 
Kommunens skattesats har inte förändrats. Målet bedöms därmed uppfyllt 
 
Sammanlagt gör kommunstyrelsen i årsredovisningen bedömningen att samtliga fyra 
finansiella mål har uppfyllts.  

2.1.3. Verksamhetsmässiga mål 

I årsredovisningen 2021 redovisas en sammanställning av måluppfyllelsen för samtliga 
inriktningsmål. Kommunfullmäktige antog fyra inriktningsmål i budget 2021. Kommunstyrelsen 
bedömer att två mål uppfyllts och två mål delvis uppfyllts.  
 
I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen för samtliga inriktningsmål. Dessa beskrivs 
nedan.  

 

• Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning. 
 
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogrammen i hemkommunen har 
ökat med en procentenhet jämfört med föregående år till 89,5 procent. Andelen 
gymnasieelever med examen inom fyra år har ökat, både för samtliga elever 
folkbokförda i kommunen och för elever i den kommunala gymnasieskolan. Målet 
bedöms som uppfyllt. 

 

• Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats/arbetsgivare. 
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För 2021 var sjukfrånvaron 7,6 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter 
jämfört med 2020. Andelen heltidsanställda har ökat med 0,8 procentenheter jämfört 
med 2020. Andelen anställda med sysselsättningsgrader under 70 procent minskar 
med 0,2 procentenheter jämfört med 2020. Målet bedöms som uppfyllt. 

 

• Stenungsunds kommun ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin 
påverkan på miljön och klimatet. 
 
Den totala energianvändningen i kommunens fastigheter har ökat jämfört med 
föregående år. Både användningen av fossila bränslen och förnybart har ökat. 
Utläckage av producerat dricksvatten och inläckaget i spillvattenätet har minskat 
jämfört med föregående år. Under 2021 har det totala matsvinnet på kommunens 
förskolor, skolor och äldreboenden ökat. Målet bedöms som delvis uppfyllt.  

 

• Stenungsund ska verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. 
 
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten har ökat under 2021. Under året har väntetid 
i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 
ökat något i jämförelse med föregående år. Av årsredovisning framgår inte huruvida 
indikatorn avseende antalet personer över 80 som vårdats på sjukhus till följd av 
fallskador följts upp.1 Målet bedöms som delvis uppfyllt.  

2.1.4. Mål för god ekonomisk hushållning för koncernen  

I budget 2021 har fullmäktige antagit tre mål för kommunkoncernen. I årsredovisningen 
redovisas måluppfyllelsen för samtliga tre mål. Dessa beskrivs nedan.  
 

• Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. 
 
Koncernens soliditet har ökat från 31,4 procent till 34,6 procent. Målet är bedöms som 
uppfyllt. 
 

• Koncernen ska verka för en hållbar utveckling och därför minska sin påverkan på miljön 
och klimatet. 
 
Indikatorn är att användning av fossila bränslen ska minska. Kommunen har minskat 
sin energiförbrukning i stort dock inte avseende de fossila bränslena. Målet bedöms 
som ej uppfyllt. 
 

• Koncernen ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare. 
 
Indikatorn är att sjukfrånvaron ska minska från föregående år. Sjukfrånvaron har 
minskat jämfört med föregående år. Målet bedöms som uppfyllt. 

2.1.5. Bedömning av måluppfyllelse 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med 
fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att 

 
1 Målet har inte följts upp då statistik rapporteras först vecka 39 2022. 
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det finns en uppföljning av fullmäktiges fyra inriktningsmål och fyra finansiella mål i 
årsredovisningen. Kommunen gör i årsredovisningen en analys av dessa mål och gör 
bedömningen att samtliga finansiella mål har uppfyllts samt att samtliga inriktningsmål helt 
eller delvis uppfyllts. Kommunens bedömning är därmed att kommunen har en god ekonomisk 
hushållning. Vi kan konstatera att kommunen uppfyller balanskravet. Vi bedömer, utifrån 
avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de mål som 
fullmäktige fastställt. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning 
uppnåtts. Vi konstaterar att kommunens definition av god ekonomisk hushållning ej omfattar 
de mål som angivits för kommunkoncernen vilket vi ser som ett fortsatt utvecklingsområde.  
 
 

3. Kommentarer till resultaträkningen 

 
Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, kontoanalyser, 
verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och budget. 
 
Kommunen redovisar ett resultat för år 2021 om 85,6 mnkr, vilket är 66,4 mnkr högre än 
budget. Avvikelsen mot budget förklaras till väsentlig del av högre intäkter för skatter och 
bidrag (66,8 mnkr). Bland andra positiva budgetavvikelser märks intäkter för sjuklönekostnader 
(8,1 mnkr) och lägre finansnetto (8,5 mnkr) än beräknat. Bland negativa avvikelser syns 
framförallt de jämförelsestörande posterna, där en omräkning av pensionsskulden med nytt 
livslängsantagande (19,3 mnkr) och en ökad avsättning till deponi (14,8 mnkr). 
 

4. Kommentarer till balansräkningen 

4.1. Kundfordringar 

Kommunens hantering av osäkra kundfordringar sker genom samverkansbolaget SOLTAK. 
Kundfordringar äldre än tre månader redovisas som osäker fordran. Per bokslut uppgår 
kommunens totala reservering till 7,7 mnkr, där den största enskilda delen är hänförlig till 
osäkra fordringar avseende gatukostnadsersättningar Stora Höga (se nedan). Som framgår 
nedan har kommunen dock gjort bedömningen att dessa fordringar inte är att betrakta som 
osäkra, och i redovisningen bokat samma fordringar som övriga fordringar istället. 
 
Kundfordringar uppgår i kommunen per balansdagen till 33,1 mnkr, vilket är 2 mnkr högre än 
årsbokslutet 2020. Avvikelsen bedöms vara inom normal variation på posten och enligt 
förväntan.  
 

4.2. Övriga fordringar 

Kommunen har en fordran avseende gatukostnadsersättningar om 4,0 mnkr avseende 
förbättring av gator i Stora Höga södra industriområde. Fakturering har skett till berörda 
fastighetsägare i enlighet med en särskild gatukostnadsutredning i början av 2017. Ungefär 
hälften av fastighetsägarna har betalat medan övriga fastighetsägare har bestridit fakturorna. 
Kommunens bedömning är att de har rätt att ta ut gatukostnadsersättning för de åtgärder som 
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vidtagits och har för avsikt att driva in de kvarstående fordringarna. Kommunen har delgett 
fastighetsägarna med en stämningsansökan vilken har bemöts med ett gemensamt 
ställningstagande av de svarande. Av korrespondensen framgår att bägge parterna vidhåller 
sina ståndpunkter. Under 2021 har ett fåtal mindre inbetalningar skett, samtidigt som 
kommunen har justerat sin fordran med ett mindre belopp till följd av en felberäkning i 
gatukostnadsersättningen. Preliminär tidpunkt för huvudförhandling är maj 2022. Kommunen 
betraktar ej fordringarna som osäkra per bokslut. Vi har ej något skäl att göra en annan 
bedömning. 

4.3. Exploateringsområden 

Exploateringsområden uppgår till ca 63,3 (64) mnkr i årsbokslutet. Kommunens bedömning är 
att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden. Kommunen följer RKR 18 i allt 
väsentligt vid redovisning av exploatering.  
 
I förra årets bokslut redovisade kommunen för första gången gatukostnadsersättningar i 
enlighet med RKR R2, vilket innebar en ändring i redovisningsprincip mot föregående år. Även 
avseende detaljplaner och förstudier bytte kommunen redovisningsprincip föregående år. 
Årets hantering är densamma som föregående år, det vill säga i enlighet med RKR R2. 
 
I föregående års granskning noterades även exploateringsintäkter om 1,4 mnkr avseende 

försäljningar hänförliga till tidigare räkenskapsår. Intäkterna avsåg handpenningar som 
skuldförts i samband med inbetalningstillfället, men där det senare har missats att resultatföra 
intäkten i samband med slutlikviden. Vi har inte gjort några liknande noteringar i år. 
 

4.4. Avsättning för pensioner 

Pensionsskulden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen, vilket innebär att endast pensioner intjänade från 1998 ska skuldföras. Tidigare 
intjänade pensioner ska tas upp som ansvarsförbindelse och inte skuldredovisas i 
balansräkningen. Från och med 2011 redovisar kommunen hela pensionsförpliktelsen i 
balansräkningen. Denna hantering är därmed inte i linje med den kommunala 
redovisningslagen. Eftersom felen är av betydande storlek bedömer vi att räkenskaperna inte 
ger en rättvisande bild. Kommunen har i årsredovisningen upplyst om avsteget mot gällande 
lagstiftning, och har även redogjort för avstegets effekt på kommunens balans- & 
resultaträkning. 
 
Under året har livslängsantagandet i RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld) 
förändrats, vilket inneburit ökade avsättningar och därmed kostnader för kommunen. Totalt 
sett har förändringen inneburit ökade pensionskostnader om 19,3 mnkr under 2021. Av dessa 
är 13,6 mnkr hänförliga till ansvarsförbindelsen, och hade alltså inte påverkat resultatet om 
kommunen följt den kommunala redovisningslagen. 

4.5. Avsättning för täckande av deponi 

En ursprunglig avsättning om 4 mnkr gjordes år 2009 för att möta framtida kostnader för de 
avslutade deponierna Rinnela och Stripplekärr. Avsättningen avser provtagning och analys 
samt omhändertagande av lakvatten. Posten har sedan dess löpande omvärderats utifrån nya 
bedömningar och ianspråktagande, och per balansdagen 2020 uppgick avsättningen till 4,7 
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mnkr. Beaktat postens osäkerhet rekommenderade vi kommunen i samband med föregående 
årsbokslut att ta in extern expertis vid 2021 års värdering, vilket kommunen även har gjort. 
Denna värdering har inneburit en ökad avsättning om 14,8 mnkr, vilket redovisas som 
jämförelsestörande i 2021 års resultaträkning. Per sista december 2021 uppgår kommunens 
avsättning till 19,3 mnkr. Vi har tagit del av det externa utlåtandet och det är vår bedömning 
att nuvarande avsättning i allt väsentligt synes rimlig. 
 
Givet komplexiteten i bedömningen av posten rekommenderar vi kommunen fortsättningsvis 
att regelbundet utvärdera avsättningens rimlighet. 

4.6. Klassificering av leasingkontrakt 

En fråga som har aktualiserats den senaste tiden är den om klassificering av leasingkontrakt 
som operationella/finansiella. Kommunens policy är att klassificera leasingavtal till ett 
betydande värde vars avtalstid överstiger tre år som finansiella leasingavtal. Övriga 
leasingavtal är klassificerade som operationella. Man har även gjort bedömningen att samtliga 
fastighetsleasingavtal är att klassa som operationella, då risker och fördelar med ägandet i allt 
väsentligt inte anses övergå till kommunen.  
 
Vi rekommenderade föregående år kommunen att under 2021 göra en full genomlysning av 
sina leasingavtal, för att säkerställa att klassificering skett enligt ovan principer och god 
redovisningssed. Vi kan i årets granskning konstatera att genomlysning skett med avseende 
på samtliga leasingavtal förutom fastighetsavtalen under året, och att denna genomlysning 
inte identifierat några avvikelser mot gällande regelverk. I ett nästa steg avser kommunen att 
även gå igenom sina fastighetsavtal. 
  
 
 
 
Göteborg den 15 mars 2022 
 
 

Hans Gavin    Filip Byegård 
Auktoriserad revisor    Revisor 
Certifierad kommunal yrkesrevisor   Ernst & Young AB 
Ernst & Young AB    
  
     
 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2022/276 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bokslut  
2021-12-31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har, på uppdrag av kommunrevisionen, granskat kommunens 
årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, kassaflödesanalyser, 
driftredovisning och investeringsredovisning. 
 
Granskningsrapporten har i enlighet med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på 
nästkommande sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens svar på granskningen tillställs kommunfullmäktige snarast möjligast.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av bokslut 2021-12-31 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-05-23

  
 
 
 
 
§ 190 Dnr: KS 2022/4 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunfullmäktige.  
 
Verksamhetsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige i informationssyfte. Den 
verksamhet beredningarna, samt övriga politiska instanser, bedrivit år 2021 har redan varit 
föremål för revisorernas granskning och kommunfullmäktiges ansvarsprövning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Verksamhetsberättelse 2021 ekonomi- och personalberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 demokratiberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 välfärdsberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 beredningen miljö och fysisk planering 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/4
2022-03-17

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdragsbeskrivningen för den politiska organisationen ska beredningarna varje år ta 
fram en verksamhetsberättelse med pågående och avslutade beredningsuppdrag för att 
redovisa beredningarnas fortlöpande arbete för kommunfullmäktige.  
 
Verksamhetsberättelserna överlämnas till kommunfullmäktige i informationssyfte. Den 
verksamhet beredningarna, samt övriga politiska instanser, bedrivit år 2021 har redan varit 
föremål för revisorernas granskning och kommunfullmäktiges ansvarsprövning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser fullmäktigeberedningarnas verksamhetsberättelser för 2021 och har ingen 
påverkan på barn.    
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
Verksamhetsberättelse 2021 ekonomi- och personalberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 demokratiberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 välfärdsberedningen 
Verksamhetsberättelse 2021 beredningen miljö och fysisk planering 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/4
2022-03-17

 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 för beredningen Ekonomi och 
personalberedningen __________________________ 
Verksamhetsberättelse ska vara inlämnad för redovisning den 2022-02-25 

 

Antal möten under året 12 
 

Slutförda uppdrag under året: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 

Strategisk plan 2022-2024, budget 2022 Ks 

2021/305 

2021-06-10 

   

 

Slutförda uppdrag mandatperiod: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 

   

   

 

Oavslutade uppdrag: 
   Planerat 

 Namn Dnr beslutsdatum KF 

Strategiskplan 2023-2025, budget 2023  2022-06-08 

   

 

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling 
 

 

Övriga kommentarer kring planerade uppdrag 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

______________________ __________________________________________ 

Datum   Underskrift Beredningsledare  



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 för beredningen DEMOKRATI 
Verksamhetsberättelse ska vara inlämnad till kommunsekreterare senast 2022-02-25 

 

Antal möten/förrättningar under året 36 
 

Slutförda uppdrag under året: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 

Rådslag 2021 Klimatsynda (Rådslag 1 2021)   

Policy tillgänglighet, delaktighet & jämlikhet   

Nämndorganisationen Stenungsundskommun 2023–2026   

Delredovisning Demokratiberedningen uppdrag och arbete   

Delredovisning Demokratiberedningens arbete Nämndorganisation   

Slutförda uppdrag mandatperiod: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 

   

Oavslutade uppdrag: 
   Planerat 

 Namn Dnr beslutsdatum KF 

Revidera Arbetsordning kommunfullmäktige 2023–2026  Juni 2021 

Revidera Arvodesreglemente 2023–2026  Juni 2021 

Revidera Uppdragsbeskrivning pol-org 2023–2026  Juni 2021 

Revidera Reglerna för Partistöd  Under 2022 

Utvärdera Valnämnden  Under 2022 

Revidera riktlinjer Politik/Förvaltning  Juni 2021 

Rådslag Att Demokratisera Demokratin (Rådslag 2 2021)  INSTÄLLT 

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling 
Demokratidagarna, deltagit i det nationella nätverket för medlemsdialog i komplexa situationer, Tagit 

fram och senare analyserat enkät för förtroendevalda i Stenungsundskommun, deltagit i 

ungdomsdialog på Fregatten, Rådslag Klimatsynda, 

Rådslag Demokratisera Demokratin (inställt pga. för få deltagare) 

 

07.02.2022   Johnny Alexandersson 

______________________ ______________________________________ 

Datum   Underskrift Beredningsledare  



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 för välfärdsberedningen  
 
Verksamhetsberättelse ska vara inlämnad till kommunsekreterare senast 2022-02-25 
 

Antal möten under året 5 
 

Slutförda uppdrag under året: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 
Gymnasieplan   
   

 

Slutförda uppdrag mandatperiod: 
 Namn Dnr Beslutsdatum KF 
   
   
   

 

Oavslutade uppdrag: 
   Planerat 
 Namn Dnr beslutsdatum KF 
Äldrepolicy   
Motion “Utmaningsrätt”  KF 2019-11-14 par 137   

 

Utbildningsinsatser/kompetensutveckling 
 
 

Övriga kommentarer kring planerade uppdrag 
 
Covidpandemin har ställt till det i vår planerade kalender. Hösten 2021 var lugnare och då kunde vi 
äntligen börja ses IRL 
 
 
 
 



 
 
2022-01-23____________________Gunilla Brufelt Hallberg_________ 
Datum   Underskrift Beredningsledare  
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
ANNIKA GUSTAFSSON

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #13921 | Inskickat av: ANNIKA GUSTAFSSON (signerad) | 2022-05-13 09:45

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ersättare i valberedningsnämnden för vänstern

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Signering
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E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
ANNIKA GUSTAFSSON

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #13942 | Inskickat av: ANNIKA GUSTAFSSON (signerad) | 2022-05-14 10:42

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ersättare i kommunfullmäktige för vänsterpartiet

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #13942 | Inskickat av: ANNIKA GUSTAFSSON (signerad) | Datum: 2022-05-14 10:42 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

ANNIKA GUSTAFSSONNamn: 
Person ID: 

2022-05-14 10:42Datum: 
Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #14293 | Inskickat av: EMMA RAMHULT (signerad) | Datum: 2022-05-31 08:36 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress
emma.ramhult@stenungsund.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
EMMA RAMHULT

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #14293 | Inskickat av: EMMA RAMHULT (signerad) | 2022-05-31 08:36

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ledamot Kommunstyrelsen

Ledamot Allmänna utskottet

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter



Ärendenummer: #14293 | Inskickat av: EMMA RAMHULT (signerad) | Datum: 2022-05-31 08:36 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

EMMA RAMHULTNamn: 
Person ID: 

2022-05-31 08:36Datum: 
Signerad checksumma: 



 

 
 
 

Informationsskrivelse Dnr KS 2022/492
2022-05-31

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Motion om triangelled, initierad av Alexandra Ward-Slotte (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om triangelled har inkommit från Alexandra Ward-
Slotte (M). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexandra Ward-Slotte (M) har inkommit med en motion med förslag om att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda sträckningen av en triangelled tillsammans med föreningsliv och 
markägare samt att Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter som anses 
lämpliga.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 



    

Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

En friluftstriangel för hälsa och lokalturism 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
 

Stenungsund 12 maj 2022 
 
 
Bakgrund: 
 

I stenungsunds kommun har vi ett av södra sveriges största 
friluftsområden, Svartedalens naturreservat och vildmarksområde. I 
nära anslutning så har vi dessutom Ranebo och Rördalens 
naturreservat samt Toröds friluftsområde. I översiktsplanen för 
Stenungsunds kommun har dessa friluftsområden lyfts fram för vidare 
utveckling och möjligheten att skapa en triangelled lyfts. 
 

Vad: 
Att Stenungsunds kommun ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med föreningslivet, markägare och andra intressenter utreda och 
skapa en triangelled mellan Svartedalens naturreservat, Ranebo 
naturreservat och Toröds friluftsområde. 
 

Varför: 
Naturturismen i Sverige är på framväxt och under de senaste två åren 
har vi sett en explosionsartad ökning då fler valt att ”hemestra”. 
Stenungsunds östra delar har en rik natur som turister från hela 
Europa väljer att resa till. Moderaterna vill se en utveckling av dessa 
områden både för våra kommuninvånare och turister.  
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda sträckningen av en 
triangelled tillsammans med föreningsliv och markägare. 

• Stenungsunds kommun skapar en triangelled med de parter 
som anses lämpliga. 
  

Moderaterna i Stenungsund 

 

Alexandra Ward-Slotte 



 

 
 
 

Informationsskrivelse Dnr KS 2022/547
2022-05-31

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Motion om Fritidspolitisk plan, initierad av Lisbeth Svensson (L)  

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om Fritidspolitisk plan har inkommit från Lisbeth 
Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisbeth Svensson (L) har inkommit med en motion med förslag om att Stenungsunds 
kommun tar fram en Fritidspolitisk plan, som samordnas med revidering av Kulturpolitisk 
plan och revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2022-05-31 
Motion 2022-05-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 



  
 
 

 
Liberalerna Stenungsund· epost: Stenungsund@liberalerna.se· www.stenungsund.liberalerna.se · www.facebook.com/LibStd/ ·  
 

 
 
Till Kommunfullmäktige 
 

Motion om fritidspolitisk plan 
VI BEHÖVER EN TYDLIG FRITIDSPOLITIK I STENUNGSUND! 
 
Stenungsunds kommun behöver utveckla den politiska viljeinriktningen för fritidsverksamheten i kommunen.  

Med grund i vår Vision 2035 och Agenda 2030 mål 3 “God hälsa och välbefinnande – Säkerställa 
hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” föreslår vi att kommunens fritidspolitik 
utvecklas.   

Planen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för en aktiv och hälsofrämjande fritid i Stenungsund. Den bör 
beskriva den långsiktiga försörjningen av anläggningar och lokaler, och hur man ska arbeta med lokaler i  
den årliga budgetprocessen. Planen bör beskriva inriktningen för hur man samverkar med föreningar och 
andra aktörer som t ex tävlings- och evenemangsarrangörer.  

Den ska också beskriva hur man vill utveckla möjligheter, aktiviteter och gemenskap för Barn och Unga, och 
för Vuxna och Äldre. Hur kan kommunen långsiktigt och hållbart utveckla vandringsleder, grönområden för 
lek och välbefinnande, badplatser och mötesplatser.   

En beredning kan ta fram planen och ge en vision om hur fritidsverksamheten kan utvecklas framåt i tiden 
för att nå ambitiösa mål.  

Liberalernas föreslag är  

att kommunen tar fram en Fritidspolitiskt plan  

att planen samordnas med revidering av Kulturpolitisk plan 

att planen samordnas med revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag     
  

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2022-05-30 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
 

mailto:Stenungsund@liberalerna.se
http://www.stenungsund.liberalerna.se/
http://www.facebook.com/LibStd/

	Kallelse förstasida
	Aktuell kommuninformation
	Tom sida för anteckningar

	Delredovisning - tillfällig beredning för översyn av Kost- och hållbarhetspolicy
	Tom sida för anteckningar

	Hamnordning för Stenungsunds kommun
	Beslut KS 2022-05-23
Hamnordning för Stenungsunds kommun
	Beslut VÄL 2022-05-04
Hamnordning för Stenungsunds kommun
	Hamnordning för Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Hamnordning för Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Ordningsstadgar för kommunens gästhamnar 2006-02-06
	Sida 1
	Sida 2

	Ordningsstadgar för hamnen - Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning 2006-02-06
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Protokollsutdrag KF 2006-02-06 Revidering av kommunens Hamnordning
	Sida 1
	Sida 2


	Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd
	Beslut KS 2022-05-23
Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut VÄL 2022-05-04
Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd
	Stenungsunds Ridklubb - omprövning av särskilt riktat stöd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Skrivelse från Stenungsunds Ridklubb
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42

	Avtal 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Protokollsutdrag KF 2017-06-19 § 121 Riktat stöd till Stenungsunds Ridklubb
	Sida 1
	Sida 2


	Ansökan om investeringsstöd – Stenungsunds Dragkampsklubb
	Beslut KS 2022-05-23
Ansökan om investeringsstöd – Stenungsunds Dragkampsklubb
	Ansökan om investeringsstöd - Stenungsunds Dragkampsklubb
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Ansökan kommunalt stöd 2023 Stenungsunds Dragkampsklubb
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Strategisk plan 2023-2025, budget 2023
	Beslut KS 2022-05-23
Strategisk plan 2023-2025, budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Strategisk plan 2023-2025, budget 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Strategisk plan 2023-2025, Budget 2023, uppdaterad efter KS
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39

	Budget 2023, MLKD
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22

	Budgetförslag 2023 Sverigedemokraterna
	Lärarförbundets yrkande budget 2023
	Yrkande från LR inför 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Visions yrkande inför 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Yrkande för Kommunals medlemmar 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Sveriges Arbetsterapeuters yrkande inför 2023
	Vårdförbundets yrkande budget 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Fysioterapeuternas yrkande inför löneöversynen 2023
	Sida 1
	Sida 2


	Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun 2022 april
	Beslut KS 2022-05-23
Uppföljning och prognos Stenungsunds kommun 2022 april
	Sida 1
	Sida 2

	Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Uppföljning och prognos, tertial 1 2022, Stenungsunds kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23


	Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021
	Beslut KS 2022-05-23
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Protokollsutdrag § 30 Årsredovisning 2021 samordningsförbundet Älv & Kust
	Årsredovisning 2021 samordningsförbundet Älv & Kust
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Fördjupad verksamhetsredovisning 2021  Samordningsförbundet Älv & Kust
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33

	Revisionsberättelse auktoriserad 2021 samordningsförbundet Älv & Kust
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Revisionsberättelse förtroendevalda 2021 samordningsförbundet Älv & Kust
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Antagande av uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026
	Beslut KS 2022-05-23
Antagande av uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2

	Antagande av uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Alternativ Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Antagande av arvodesreglemente 2023-2026
	Beslut KS 2022-05-23
Antagande av arvodesreglemente 2023-2026
	Antagande av arvodesreglemente 2023–2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Bilaga 1, Förteckning över de procentuella förändringarna
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24

	Arvodesreglemente mandatperioden 2018-2022 (arvodesbelopp för 2022)
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24


	Taxor och avgifter för hamnverksamheten
	Beslut KS 2022-05-23
Taxor och avgifter för hamnverksamheten
	Taxor och avgifter för hamnverksamheten
	Sida 1
	Sida 2

	Taxor och avgifter för hamnverksamheten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
	Beslut KS 2022-05-23
Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
	Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Taxor och avgifter för idrottshallar och anläggningar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Taxor och avgifter för simhallen
	Beslut KS 2022-05-23
Taxor och avgifter för simhallen
	Taxor och avgifter för simhallen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Taxor och avgifter för simhallen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar som administreras av Kultur och Fritid
	Beslut KS 2022-05-23
Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar som administreras av Kultur och Fritid
	Taxor och avgifter för konferens- och möteslokaler samt skolsalar som administreras av Kultur och fritid
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Taxor och avgifter för konferens- och mötesrum samt skolsalar 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
	Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Styrdokument
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
	Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
	Sida 1
	Sida 2

	Styrdokument
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel  
	Taxa för tillsyn över handel av receptfria läkemedel
	Sida 1
	Sida 2

	Styrdokument
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Taxa enligt strålskyddslagen
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa enligt strålskyddslagen
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa enligt strålskyddslagen
	Taxa enligt strålskyddslagen
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt strålskyddslagen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Taxa enligt miljöbalken
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa enligt miljöbalken
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa enligt miljöbalken
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt miljöbalken
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt miljöbalken
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52


	Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa enligt lag om internationella hot för människors hälsa
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer
	Beslut KS 2022-05-23
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer
	Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer
	Sida 1
	Sida 2

	Taxa enligt lag om sprängämnesprekursorer
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Reviderade riktlinjer för färdtjänst
	Beslut KS 2022-05-23
Reviderade riktlinjer för färdtjänst
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ALM 2022-05-03
Reviderade riktlinjer för färdtjänst
	Reviderade riktlinjer för färdtjänst
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Riktlinjer för färdtjänst
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Höjning av avgifter för kostavdrag
	Beslut KS 2022-05-23
Höjning av avgifter för kostavdrag
	Höjning av avgifter för kostavdrag
	Sida 1
	Sida 2


	Avfallsföreskrifter 2022
	Beslut KS 2022-05-23
Avfallsföreskrifter 2022
	Avfallsföreskrifter 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Avfallsföreskrifter 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34

	Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2022
	Sida 1
	Sida 2


	Remittering av förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022–2025
	Beslut KS 2022-05-23
Remittering av förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022–2025
	Sida 1
	Sida 2

	Remittering av förslag till bostadsförsörjningsprogram 2022–2025
	Sida 1
	Sida 2

	Bostadsförsörjningsprogram 2022-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28


	Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslut  2021-12-31
	Beslut KS 2022-05-23
Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslut  2021-12-31
	Svar på revisionsrapport Granskning av bokslut 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Granskning av bokslut 2021
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Beslut KF 2022-04-07
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bokslut  2021-12-31

	Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2021
	Beslut KS 2022-05-23
Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2021
	Beredningarnas verksamhetsberättelser för 2021
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse 2021 ekonomi- och personalberedningen
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse 2021 demokratiberedningen
	Verksamhetsberättelse 2021 välfärdsberedningen
	Sida 1
	Sida 2

	Verksamhetsberättelse 2021 beredningen miljö och fysisk planering

	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i valberedningen - Annika Gustafsson (V)
	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i valberedningen - Annika Gustafsson (V), offentligt utskick
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Annika Gustafsson (V)
	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Annika Gustafsson (V), offentligt utskick
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Ramhult (V)
	Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Emma Ramhult (V), offentligt utskick
	Sida 1
	Sida 2


	Anmälningsärende - Motion om triangelled, initierad av Alexandra Ward-Slotte (M)
	Motion om triangelled, initierad av Alexandra Ward-Slotte (M)
	Motion om triangelled - Alexandra Ward-Slotte (M)

	Anmälningsärende - Motion om Fritidspolitisk plan, initierad av Lisbeth Svensson (L)
	Motion om Fritidspolitisk plan, initierad av Lisbeth Svensson (L) 
	Motion om fritidspolitisk plan - Lisbeth Svensson (L)


		2022-03-31T01:05:56-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2022-03-31T00:26:51-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




