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Föredragningslista 
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1 Val av justerare 

Justering 16 november. 
 

   

2 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

   

3 Information från RSG (Räddningstjänsten 
Storgöteborg) 
 
 

Föredragning: 
Lars 
Klevensparr 

KS 
2020/506 

 

4 Delrapportering översyn av politisk 
organisation, demokratiberedningen 
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Stenungsund 2021-09-30 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till allmänna utskottets ordförande, Olof Lundberg (S) 

Plan för laddinfrastruktur 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 20 september fick vi en återrapportering på ett av 

uppdragen i strategisk plan 2021 - Utreda och om möjligt effektivisera fordonsflottan utifrån 

verksamheternas behov, kostnader och miljöpåverkan. I svaret konstaterar förvaltningen att 

”det finns en möjlighet att utveckla fordonsflottan utifrån en miljömässig aspekt men att det 

förutsätter en utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur.” Vidare redogör man för att ”utan 

en utbyggnad kan inte upphandling av miljöbilar ske, eftersom fordonen inte kan laddas inför 

användning. Medel för investeringar i laddinfrastruktur finns avsatta i strategisk plan.” 

Stenungsunds kommun har en antagen ”Plan för laddinfrastruktur”. Ett genomarbetat 

faktaspäckat dokument på 17 sidor som avslutas med en ”sammanställning av planen i 

tabellform” där majoriteten åtgärder skjutits på framtiden.  

Jag ställde en fråga på samma tema till förre ordförande Bo Pettersson i februari 2020 och nu så 

här ett och ett halvt år senare har jag ännu inte sett någon förändring eller utveckling.  Sedan 

dess har tyvärr också giltighetstiden för planen förfallit. Men eftersom vi står och stampar på 

samma ställe i den här frågan och inte kommer vidare med elektrifieringen ens av kommunens 

egen fordonsflotta:  

Vilka konkreta åtgärder som kommit kommuninvånarna till gagn, har ”Planen för 

laddinfrastruktur” resulterat i?  

 

 

 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

 

 

 

 



Stenungsund 2021-11-02 

Till: Kommunfullmäktige Stenungsund 

 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Olof Lundberg (S) 

Stängda järnvägsövergångar Solgårdsdalen 

Den tragiska olyckan i maj 2018 var en i raden av tragiska olyckor vid övergångarna vid 
Solgårdsdalen och Södra vägen. Som en konsekvens beslutade man att stänga de båda 
övergångarna och montera stängsel på båda sidor järnvägen. På kommunens hemsida kan man 
läsa att ”Trafikverket har startat en funktionsutredning av en planfri passage vid läget för 
Solgårdsdalen. Planering och genomförande av den planfria passagen beräknas ta två år.”  

Vi har även fått redovisningar om alternativa lösningar i kommunstyrelsen som innefattar tex 
en GC-väg på östra sidan järnvägen. Människor har en tendens att ta den genaste vägen och vid 
flera tillfällen har ungdomar klättrat över stängslet vid Solgårdsdalen. Det är en farlig 
utveckling. 

 

Finns det någon lösning i sikte och när kan vi räkna med att någon av övergångarna öppnar? 

 
 

Maria Renfors (M) 

Oppositionsråd 

 

 

 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 303 Dnr: KS 2021/464 
 
Svar på motion om social hänsyn vid upphandlingar, initierad av 
Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till riktlinjer för hantering av upphandlingar med sysselsättningskrav. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I motion, inkommen 10 maj 2021, föreslår Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommunen 
genomför upphandlingar med social hänsyn /sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun. 
 
Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt 
åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Motion om social hänsyn vid upphandlingar 2021-05-10 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 

 

 
 
 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/464
2021-09-27

 
Björn Wikman Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om social hänsyn vid upphandlingar, initierad av 
Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till riktlinjer för hantering av upphandlingar med sysselsättningskrav. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I motion, inkommen 10 maj 2021, föreslår Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) att 
kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommunen 
genomför upphandlingar med social hänsyn /sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun. 
 
Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt 
åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.  
 
Beskrivning av ärendet 
Helena Nävergårdh och Maria Renfors (M) inkom den 10 maj 2021 med en motion som 
föreslår att: 

• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur vi 
genomför upphandlingar med social hänsyn /sysselsättningskrav i Stenungsunds 
kommun. 

 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 10 juni 2021. Motionen överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Upphandling med social hänsyn är ett brett begrepp och kan innefatta bland annat krav på 
goda arbetsvillkor inom det upphandlade företaget, att barns rättigheter säkerställs, att handel 
inte sker från en konfliktzon eller möjligheten att ställa sysselsättningskrav vid upphandling.  
 
Upphandlingar med sysselsättningskrav 
Sysselsättningskrav i offentlig upphandling innebär att leverantören i ett offentligt kontrakt 
åtar sig att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står utanför arbetsmarknaden.  



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/464
2021-09-27

Genom att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling kan en offentlig verksamhet 
använda upphandlingsformen för att möjliggöra att fler får erfarenhet från arbetslivet och på 
så sätt öka sin anställningsbarhet. Samtidigt kan det bidra till näringslivets möjligheter till 
klara sin kompetensförsörjning och på sätt ska en bättre fungerande arbetsmarknad.  
 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en nationell modell för att underlätta för kommunen 
att arbeta med upphandlingar med sysselsättningskrav. Modellen tydliggör de olika aktörer 
som är viktiga i denna process. Av fyra roller (beslutsfattare och ledning, upphandlade 
organisation, matchningsansvarig och leverantör) finns oftast tre av dessa organiserade inom 
kommunen. Matchningsansvarig kan dock vara organiserad inom exempelvis den statliga 
myndigheten Arbetsförmedlingen. Vad som är viktigt om detta arbetssätt ska fungera är ett 
bra samarbete mellan den upphandlade aktören, kommunens upphandlingsenhet, den 
upphandlande enheten samt den kommunala verksamheten Kompetens och utveckling. Detta 
är viktigt för att kunna säkerställa att rätt person matchas mot rätt arbetsuppgifter och att 
eventuellt kompletterande utbildningar kan fortgå under praktiktiden exempelvis. Utifrån 
dagens organisering kan också verksamheterna funktionshinder och individ och 
familjeomsorg bli aktuella parter. Förvaltning är just nu inne i en processomställning utifrån 
uppdrag i budget 20211 med arbetsnamnet Fler i självförsörjning. I den nyligen 
implementerade processen finns ett nytt internt samverkansforum kallat Företagsgruppen med 
ansvar att samordna exempelvis praktikplatser till företag kommunövergripande. Denna grupp 
bedömer förvaltningen skulle få en nyckelroll om antalet upphandlingar med 
sysselsättningskrav ska kunna öka.  
 
Behovet av en riktlinje  
Enligt Stenungsund kommuns Riktlinjer för politisk beslutade styrande, vägledande och 
operativa dokument är riktlinjer den mest konkreta formen av styrdokument och anger hur 
organisationen bör agera i en given situation. Vad gäller riktlinje vid upphandlingar med 
sysselsättningskrav skulle detta kunna styra andelen eller antalet upphandlingar som årligen 
ska ske. Viktigt är dock att detta motsvarar den kapacitet och behov som finns av denna typ 
av upphandlingsform.  
 
I kommunens upphandlings- och inköpspolicy står det att ”Kommunen ska genom att ställa 
krav vid sina inköp och upphandlingar bidra till en hållbar kommun”. Förvaltningen tolkar 
genom detta att möjligheten att genomföra upphandlingar med sysselsättningskrav redan idag 
är möjligt men att ambitionsnivå och intern ansvarsfördelning saknas utifrån 
upphandlingsmyndighetens nationella modell. Förvaltningen samlade bedömning är att ett 
styrdokument behövs för att tydliggöra detta.  
 

 
1 Att se över organisationen avseende arbetsmarknadsenheten, stöd- och försörjningsenheten och 
vuxenutbildningen för att uppnå samordningsvinster med individen i centrum och därmed få fler människor i 
sysselsättning. 



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/464
2021-09-27

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen bedömer att framtagande av nya riktlinjer kan hanteras inom ram. Eventuella 
ekonomiska konsekvenser utifrån vad nya riktlinjer fastställer beror på riktlinjernas 
formulering.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att upphandlingar med sysselsättningskrav kan ge ytterligare verktyg 
för att fler vuxna går från bidragsberoende till självförsörjning. Detta gynnar inte bara den 
enskilde och samhället utan också de barn vars föräldrar går från bidrag till självförsörjning.   
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 10 om Minskad ojämlikhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Motion om social hänsyn vid upphandlingar 2021-05-10 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Bjorn.wikman@stenungsund.se 
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Motion 

Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Social hänsyn vid upphandlingar –  
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden 

 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

  Stenungsund maj 2021 
 
 
Bakgrund: 
 

En del människor har av olika anledningar svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden och behöver kommunens hjälp att komma i 
arbete. Detta kan vara nyanlända, personer med funktionsvariation, 
personer på försörjningsstöd och långtidsarbetslösa med flera. Ett 
arbete betyder mer än bara försörjning – det kan vara en chans att få 
tillbaka sin självkänsla, lära känna kulturen i sitt nya hemland, lära sig 
ett hantverk, tillhöra en gemenskap och få ny kompetens av personer 
med erfarenhet. Det kan också vara en möjlighet att få ett arbete inom 
sitt kompetensområde, ett yrke som man faktiskt kan men inte fått 
chansen utöva, det kan till exempel vara att arbeta som ekonom, 
ingenjör inom bygg eller IT, kompetens som är värdefull för både 
kommunen som arbetsgivare och för näringlivet. 

 
 

Vad: 
Genom att ställa krav på sysselsättning i offentlig upphandling kan vi få 
personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete i 
de projekt som vi handlar upp inom kommunen. Tillsammans kan 
offentlig verksamhet och näringsliv bidra till en bättre fungerande 
arbetsmarknad. Det kan exempelvis handla om att leverantören kan ta 
emot praktikanter, lärlingar, sommarjobbare eller en ha en person på 
projektanställning. 
 
Social hänsyn i upphandling bygger på samverkan mellan leverantörer, 
ansvarig upphandlare och rekryteringsansvariga. Viktigt att stöd-
funktionen på Inköp och upphandling i kommunen fungerar som ett 
nav i samarbetet och ett stöd i processen. 
 
Det finns många goda exempel i andra kommuner där projekt- 
anställning i samband med detta arbetssätt resulterat i en fast 
anställning hos företaget som blivit upphandlade med krav på social 
hänsyn. 



Varför: 
Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet att få 
ett riktigt jobb och komma in i ett sammanhang där man kan lära sig 
ett yrke och kanske ta steget till ett riktigt jobb i egen försörjning. Att 
arbeta med social hänsyn /sysselsättningskrav i offentlig upphandling 
bidrar till ökad integration, bättre levnadsförhållanden för individen 
och ökad kompetensförsörjning för leverantören. 

 

Moderaterna föreslår därför att:  

 
• Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

hur vi genomför upphandlingar med social hänsyn 
/sysselsättningskrav i Stenungsunds kommun. 
 
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Helena Nävergårdh 

Maria Renfors 

 

Länkar:  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-
upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/ 

 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 291 Dnr: KS 2021/621 
 
Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att göra vissa 
redaktionella ändringar i riktlinjerna före kommunfullmäktiges behandling av ärendet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Syftet med riktlinjerna är att vara stöd i handläggning av ärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). Den ska säkerställa likartad 
bedömning utifrån biståndsbehov. Riktlinjerna ska främja god kvalitet och samverkan mellan 
myndighet och verkställighet så att den främjar den enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2021-09-29 § 73 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Bilaga - Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning av individuellt 
stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 2021-08-30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen ger förvaltningen i 
uppdrag att göra vissa redaktionella ändringar i riktlinjerna före kommunfullmäktiges 
behandling av ärendet.  
 
 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna välfärdsutskottets förslag och finner 
att så sker. Ordförande frågar där efter om kommunstyrelsen kan godkänna Christian León 
Lundbergs (ST) tilläggsförslag och konstaterar att tilläggsförslaget antas.  
 
Beslut skickas till 
Mikael.svenn@stenungsund.se 
Katarina.carlsson@stenungsund.se 
Anders.haag@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2021-09-29

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2021/621 
 
Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Syftet med riktlinjerna är att vara stöd i handläggning av ärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). Den ska säkerställa likartad 
bedömning utifrån biståndsbehov. Riktlinjerna ska främja god kvalitet och samverkan mellan 
myndighet och verkställighet så att den främjar den enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 
Bilaga - Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för handläggning av individuellt 
stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning 2021-08-30 
 
 
Beslut skickas till 
Mikael.svenn@stenungsund.se 
Katarina.carlsson@stenungsund.se 
Anders.haag@stenungsund.se 

 
 

 
 
 

mailto:Mikael.svenn@stenungsund.se
mailto:Katarina.carlsson@stenungsund.se
mailto:Anders.haag@stenungsund.se


 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/621
2021-09-23

 
Anders Eggertsen Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för myndighetsutövning och verkställighet för 
handläggning av individuellt stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom 
socialtjänsten. Syftet med riktlinjerna är att vara stöd i handläggning av ärenden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 LSS). Den ska säkerställa likartad 
bedömning utifrån biståndsbehov. Riktlinjerna ska främja god kvalitet och samverkan mellan 
myndighet och verkställighet så att den främjar den enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Beskrivning av ärendet 
I socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387 LSS) samt i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns regler om att dokumentation av enskildas ärenden ska 
upprättas. Reglerna föreskriver också hur dokumentation i handläggning och i genomförandet 
av beviljade insatser ska utformas.  
 
Social dokumentation är ett samlingsnamn för alla handlingar som upprättats i en enskilds 
ärende. Social dokumentation förs av både myndighet och utförarverksamhet (verkställare) 
och består bland annat av ansökningar, utredningar med beslut, journalanteckningar, 
genomförandeplaner, inkomna handlingar och uppföljningar.  I all verksamhet, där man 
arbetar med brukare, personer som beviljats individuellt behovsprövade insatser har man 
dokumentationsskyldighet. Den sociala dokumentationen samlas i det som kallas för en 
personakt. All social dokumentation ska förvaras säkert så att den inte är tillgänglig för 
obehöriga.   
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I nästan alla Sektor Socialtjänsts verksamheter inom vård- och omsorg och funktionhinder 
sker den sociala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell Individens behov i 
centrum, IBIC och med det internationella kodverket ICF som grund. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och 
resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen.  
Utgångspunkten är att värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att man främjar den 
enskildes delaktighet och inflytande. 
 
Riktlinjerna är framtagen för att vara ett stöd i handläggningen utifrån gällande lagstiftning 
och arbetssätt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna är utformad utifrån barnkonventionen där barnets bästa ska beaktas i alla beslut. 
En del i arbetet är att stärka barn och ungas inflytande vid insatser enligt LSS.  
 
Juridiska bedömningar 
Inga juridiska konsekvenser, riktlinjerna är utarbetad för att följa gällande lagstiftning. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
 Ärendet berör mål nr 10 om minskad ojämlikhet och mål nr 3 om god hälsa och 
välbefinnande. 
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1. INLEDNING 
Stenungsunds kommun ansvarar för uppgifter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS).   

Stenungsunds kommuns värdegrund omfattas av att individen ska ha en känsla av självbestämmande, 
trygghet samt en meningsfullhet i sin tillvaro, insatserna ska vara individanpassade och av god kvalité 
där man får ett gott bemötande. Det innebär att förvaltningen tillsammans med den enskilde samordnar 
och skapar delaktighet utifrån ett helhetsperspektiv med respekt för nuvarande situation och tidigare 
livserfarenhet.  

Den enskilde ska så långt som möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Exempelvis ska 
det vara möjligt för den enskilde att få stöd och hjälp i att utvecklas och få en meningsfull vardag.  

All personal inom myndighetsutövning och utförarverksamheten skall ha ett anhörigperspektiv som 
betyder att man ser, lyssnar till, samarbetar och bemöter de anhöriga på ett gott sätt. Sociala 
myndighetsnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de närstående som är långvarigt sjuka, äldre 
eller som stödjer en person med någon form av funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta för att 
fånga upp anhörigas behov av vila eller att få tid över för personliga angelägenheter.  

Sociala myndighetsnämndens biståndsenhet regleras av ett flertal lagar, framför allt socialtjänstlagen 
(SoL 2001:453), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30) samt förvaltningslagen (FL 2017:900). Utöver lagstiftning gäller 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.   

1.1. Syfte 
Syftet med riktlinjerna är: 

• att vara stöd i handläggning av ärende 

• att säkerställa likartad bedömning utifrån biståndsbehov 

• att främja god kvalitet och samverkan mellan myndighet och verkställighet så att det främjar den 

enskildes delaktighet och inflytande 

Riktlinjerna ska underlätta vid handläggning, främja ett tydligt och enhetligt synsätt för 
biståndshandläggning. Beslut ska fattas likartat efter samma bedömningsgrunder och de ska säkerställa 
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att medborgarna ska behandlas lika oavsett handläggare. Riktlinjerna är dock vägledande och gäller 
aldrig utan undantag. Socialsekreteraren måste väga ihop individuella behov, lagstiftning, etik, 
vetenskap, beprövad erfarenhet och med hänsyn till rådande rättspraxis i sitt arbete. 

1.2. Social dokumentation & Individens behov i centrum – IBIC 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. 
I socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387 
LSS) samt i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) finns regler om att 
dokumentation av enskildas ärenden ska upprättas. Reglerna föreskriver också hur dokumentation i 
handläggning och i genomförandet av beviljade insatser ska utformas. 

Social dokumentation är ett samlingsnamn för alla handlingar som upprättats i en enskilds ärende. Social 
dokumentation förs av både myndighet och utförarverksamhet (verkställare) och består bland annat av 
ansökningar, utredningar med beslut, journalanteckningar, genomförandeplaner, inkomna handlingar 
och uppföljningar.  I all verksamhet, där man arbetar med brukare, personer som beviljats individuellt 
behovsprövade insatser har kommunen dokumentationsskyldighet. Den sociala dokumentationen samlas 
i det som kallas för en personakt. All social dokumentation ska förvaras säkert så att den inte är 
tillgänglig för obehöriga.  

I Stenungsunds kommun sker den sociala dokumentationen i enlighet med Socialstyrelsens modell 
individens behov i centrum (IBIC) och med det internationella kodverket ICF som grund. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i 
handläggningen, genomförandet och uppföljningen av insatserna. Utgångspunkten i IBIC är att 
säkerställa den enskildes behov snarare än att leverera insatser som den enskilde inte behöver. 
Värdegrunden konkretiseras via IBIC genom att den enskildes delaktighet och inflytande ökar. 

1.3. Internationell klassifikation av funktionshinder – ICF 
ICF- Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder, hälsa är framtaget av 
Världshälsoorganisationen (WHO 2015). Det är ett internationellt gemensamt språk som beskriver 
begränsningar och möjligheter för en människas hälsa och välmående. ICF ger en struktur för att 
presentera information på ett meningsfullt, sammanhängande och lättillgängligt sätt. Det gemensamma 
språket ICF används i arbetssättet IBIC när man kategoriserar information om brukare. Syftet är att alla 
ärenden beskrivs på likartat sätt. Resultatet bidrar till att förbättra kommunikation mellan olika aktörer, 
såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, politiker och allmänhet.   

1.4. Myndighetsutövning och verkställighet  
Socialtjänsten i Stenungsunds kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. Socialtjänsten 
är uppdelad i två olika verksamheter. Socialsekreterarna tar emot den enskildes ansökan, utreder och 
bedömer behoven samt beslutar om insatser med stöd av LSS. Mål för insatserna beskrivs utifrån 
bedömt behov till avsett funktionstillstånd och formuleras enligt IBIC. Beställningen skickas sedan till 
utförarverksamheten som verkställer och arbetar med den enskildes behov. 

Funktionshinderverksamhetsen i Stenungsund upprättar, efter verkställandet, en genomförandeplan 
tillsammans med den enskilde samt ansvarar för genomförandet av de insatser som socialsekreteraren 
har beslutat. 

Socialsekreteraren utreder och fattar beslut enligt socialnämndens delegationsordning. 
Socialsekreteraren utreder alltid den enskildes personkrets, vilket behov den enskilde har samt fattar 
beslut om olika insatser. I ansökan ska socialsekreteraren alltid beakta den minst ingripande insatsen vid 
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bedömning av den enskildes behov av stöd. Till exempel prövas alltid om behovet för den enskilde är 
tillgodosett i ordinärt boende med hemtjänst eller boendestöd innan insatsen 9 § 9 bostad med särskild 
service, prövas. 

1.5. Rättspraxis  
Verksamheten ska grunda sina beslut på rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas 
avgöranden. Det är främst domar från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som är 
vägledande. Om det saknas domslut från Högsta domstolen avseende en fråga kan kammarrättsdomar ge 
viss vägledning. 

1.6. Samordnad individuell plan (SIP) 
SIP står för samordnad individuell plan. Skyldigheten att upprätta en individuell plan regleras både i 
SoL och HSL. När den enskilde behöver både hälso-och sjukvård och stöd från socialtjänsten ska 
huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. 

Individuell plan enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL samt enligt lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kap. 1 §. Stenungsund kommun följer riktlinjerna för SIP i 
Västra Götaland. SIP-processen ska skapa delaktighet och trygghet för individen.  

Av en SIP ska det framgå: 

- vilka insatser som behövs 

- vilka insatser socialtjänsten respektive hälso-och sjukvården ska ansvara för  

- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än socialtjänsten eller hälso-och sjukvården 

- vem av socialtjänstens eller hälso-och sjukvården som ska ha det övergripande ansvaret för 

planen. 

1.7. Delegation 
I kommunallagen (1991:900) står det att nämnden kan överlämna, delegera till tjänsteperson, att fatta 
beslut i nämndens ställe. Sociala myndighetsnämnden har antagit en delegationsordning där det regleras 
vilken tjänsteperson som har rätt att fatta beslut i olika frågor. Socialsekreteraren är skyldig att hålla sig 
informerad om gällande delegationsordning. Fattade beslut anmäls till sociala myndighetsnämnden. 

1.8. Mänskliga rättigheter  
Sverige godkände FN:s överenskommelse om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i 
december 2008. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter. 

1.8.1. Barnkonventionen 
Från och med 1:e januari 2020 är barnkonventionen lag. I praktiken innebär det att barnkonventionen får 
högre status som svensk lag. En av de stora skillnaderna blir ett större ansvar för lokala, statliga 
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare. Särskilt barn i utsatta situationer som barn i 
vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller barn som befinner sig i 
migrationsprocessen – kommer få ett starkare rättsligt skydd. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar varav 41 av dem handlar om barns rättigheter och de övriga om 
hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Barnkonventionen gäller alla barn och unga upp till 18 
år som vistas eller bor i ett land. Barnkonventionen fasthåller att alla barn har samma rättigheter att växa 
upp under trygga förhållanden, att utvecklas och skyddas mot övergrepp och utnyttjande. 
Barnkonventionen har fyra huvudprinciper: Artikel 2, 3, 6 och 12 som grund för att förstå de andra 
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artiklarna. 

• Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering. 

• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut. 

• Barn har rätt till liv och utveckling. 

• Barnet ska ha rätt att säga sin mening och få den respekterad.  

Beslut som rör barn ska fattas utifrån bedömningen barnets bästa (artikel 3). Detta kommer förstärkas 
och behöva tillämpas mycket mer noggrant. En del i arbetet är att stärka barns och ungas inflytande vid 
insatser enligt LSS. I artikel 3 i barnkonventionen betonas att barnets bästa ska sättas i förgrunden vid 
alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.  

Föräldrabalken är en svensk lag som behandlar rättsförhållandet mellan förälder och barn. Barn står 
under föräldrars vårdnad fram till att barnet blir myndigt vid 18 års ålder och är i och med det vuxen i 
lagens mening. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.  

När barnet har två vårdnadshavare och endast den ena samtycker till en insats till stöd för barnet, får 
vård och omsorgsnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om 
det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller:  

• Psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL 

• Behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL 

• Vid val av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket SoL eller  

• En insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS. Insatserna är kontaktperson, avlösarservice i hemmet eller 

korttidsvistelse utanför hemmet.  

I föräldrabalken behandlas även underhållsskyldighet, god man och förvaltare med mera.  

1.9. Företrädare och stöd 
1.9.1. Anhöriga och närstående 
Ibland önskar den enskilde anlita närstående som ombud eller biträde vid kontakter med myndigheter. 
Det finns inga hinder för det om ombudet eller biträdet uppfyller de krav som allmänt kan ställas. 
Anhöriga har i övrigt ingen laglig rätt till inflytande om de inte är den sökandes formella ombud eller 
legala företrädare.  

1.9.2. Ombud/Biträde 
Den enskilde har rätt att anlita ombud eller biträde vid sina kontakter med en myndighet. Myndigheten 
kan dock alltid begära att den som har ombud ska medverka personligen. Om ett ombud eller biträde 
”visar oskicklighet eller oförstånd eller är olämplig på annat sätt får myndigheten avvisa hen som ombud 
eller biträde i ärendet” 9 § Förvaltningslagen (FL). Ett beslut om att avvisa ombud eller biträde är 
överklagningsbart.  

1.9.3. God man/Förvaltare 
Socialnämnden ska enligt 15 § p 6 LSS och 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen anmäla till 
överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för 
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någon samt att någon inte längre behöver ha förvaltare. 
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2. Övergripande bestämmelser 
2.1. Förvaltningslagen  
Förvaltningslagen (2017:900) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och 
handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.  

Undantag för kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas. Grunderna för god förvaltning 
regleras i  

§ 5 Legalitet, objektivitet och proportionalitet. 

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin verksamhet ska myndigheten 
vara saklig och opartisk. 

§ 6 Service 

En myndighet ska se till att kontakterna med den enskilde blir smidiga och enkla. 

§ 7 Tillgänglighet 

En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med den enskilda och informera allmänheten om hur 
och när sådana ska tas.  

§ 8 Samverkan  

En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter.  

Allmänna krav på handläggning 

§ 9 Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts.  

§ 10 Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta 
del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Partsinsyn och förbehåll 

 3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos 
domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i 
handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller 
ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller 
enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska 
myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det 
behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse 
som sekretessen ska skydda. 

 Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller 
ärendet. Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del 
av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende. 

 Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. 
Lag (2014:259). 
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11 § Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att 
bli väsentligt försenat, ska myndigheten underrätta parten om detta. I en sådan underrättelse ska 
myndigheten redovisa anledningen till förseningen. 

12 § Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex 
månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra 
veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå 
begäran. 

Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den 
domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. 

Myndighetens prövning enligt första stycket får begäras av parten vid ett tillfälle under ärendets 
handläggning. 

19 § En enskild kan inleda ett ärende hos en myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan 
framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information 
som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne. Det ska framgå av 
framställningen vad ärendet gäller och vad den enskilde vill att myndigheten ska göra. Det ska också 
framgå vilka omständigheter som ligger till grund för den enskildes begäran, om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Beredning av ärenden. 

23 § En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning 
som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. 

Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller 
kompletterar framställningen. 

När får man lämna uppgifter muntligt? 

24 §   Om en enskild part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende ska myndigheten ge parten tillfälle 
till det, om det inte framstår som obehövligt. Myndigheten bestämmer hur detta ska ske. 

25 §   Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, 
underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en 
bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock avstå från sådan kommunikation, om 

   1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans efter 

överklagande, 

   2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller 

   3. ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart. 

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom delgivning. 

43 § Överklagande av beslut 

Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligt till den högre instans som ska pröva överklagandet 
(överinstansen). Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet 
(beslutsmyndigheten). 
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I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller 
hon vill att beslutet ska ändras. 

I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett 
överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. 

Överklagandetiden 

44 § Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den 
dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en 
part som företräder det allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades. 

2.2. Offentlighet- och sekretesslag (2009:400) 
Offentlighetsprincipen är inskriven i våra grundlagar och innebär att allmänheten har rätt att ta del av 
myndigheters allmänna handlingar. 

Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga förhållanden. Dessa 
uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med sekretess 
menas ett förbud att röja en uppgift.  

2.2.1. Sekretessbrytande regler 
Beskriv vad sekretessbrytande regler innebär.  

1. Då det föreligger en nödsituation. 

2. Då den enskilde lämnar samtycke (se 10 kap 1 § och 12 kap 2 § OSL). 

3. Då det finns en skyldighet att lämna ut uppgiften till en annan myndighet (se 10 kap 28 § OSL). 

Till exempel genom bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 14 kap 1 § SoL.  

4. Då det är nödvändigt för att myndigheten (till exempel socialnämnden) ska kunna fullgöra sin 

verksamhet (se 10 kap 2 § OSL). 

5. Då uppgiften rör någon som är under 18 år och har fortgående missbruk, någon som vårdas i 

psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård eller en gravid kvinna och det behövs för att ge den 

enskilde vård (se 26 kap 9 § OSL). 

6. Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte hindrar att en uppgift lämnas till 

en åklagarmyndighet eller polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktas 

mot någon som inte har fyllt 18 år och det är fråga om brott som avses i 3, 4, 6 kap Brottsbalken, 

BrB, eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (se 10 kap 21 § OSL). 

7. Sekretessen inom socialtjänsten hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt 21 

år lämnas till en polismyndighet, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att 

den unge kommer att utöva brottslig verksamhet, uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, 

och det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra skäl inte är 

olämpligt att uppgiften lämnas ut (se vidare 10 kap 18 a § OSL). 

2.3. Socialtjänstlagen, SoL 
I socialtjänstlagens portalparagraf (2001:453 1 kap. 1 §) anges vilket mål lagstiftaren anser att beslut 
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enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 

2.4. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
Kommunen ska erbjuda hälso- och sjukvård till dem som bor i särskilda boenden, bostäder med 
särskilda service samt den som vistas på daglig verksamhet. Kommunen ska i samband med nämnda 
verksamheter erbjuda rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för funktionshindrade. Kommunen får 
erbjuda de som vistas i kommunen hemsjukvård. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar upp till och 
med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutsnivå.  

Det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. I Stenungsunds kommun finns hälso- och 
sjukvårdsrutiner som grundar sig i hälso- och sjukvårdslagen samt avtalet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunen. 

2.4.1. Egenvård 
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården 
har bedömt att en individ själv kan utföra. Den egenvård som patienten utför själv eller med hjälp av 
någon annan som inte är hälso- och sjukvårdspersonal räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas 
därmed inte av hälso- och sjukvårdslagen.  

2.5. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Lagen grundar sig i alla människors lika värde. Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällsliv för de som omfattas av lagen. Målet för den enskilde är 
att få leva som andra. Bärande principer i LSS är: 

Tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. 

1 § Inledande bestämmelser  

LSS-insatser kan endast beviljas till personer som ansöker om stöd och som ingår i någon av de 
personkretsar som lagen omfattar, de är: 

Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 
därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

2 § Varje region skall, om inte något annat avtalas enligt 17§, svara för insatser enligt 9 § 1. Varje 
kommun skall, om inte något annat avtalas enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2–10. 

3 § Vad som föreskrivs för region i denna lag gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.  

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan 
lag.  

5 § Verksamhetens mål och allmänna riktning  
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Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 
för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara at den enskilde får möjlighet att leva som andra.  

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra 
berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas personal som behövs för att ett 
gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.  

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa beaktas 

De handikappolitiska målen innebär att samhället ska utformas så att människor med 
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Ett av de tre arbetsområden som är 
särskilt prioriterat, är att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 
självständighet och självbestämmande. I artikel 3 i barnkonventionen betonas att barnets bästa ska sättas 
i förgrunden vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.  

7 § Rätten till insatser  

Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1-9, 
om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer 
som anges i 1 § 1 och 2 har under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10. Den 
enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och 
samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är 
lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.  

8 § Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är 
under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, 
god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare begära insatser för honom eller henne. 
När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina egna 
åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

8 § a I ett ärende som gäller insatser enligt 9§ har den enskilde rätt att muntligen vid besök lämna 
uppgifter inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl mot det. Den enskilde ska informeras om sin 
rätt enligt första stycket.  

9 § Insatserna för särskilt stöd och särskild service  

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets 
och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och 
även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, 
helhetssyn och kontinuitet. 

LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra lagar 
och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och 
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service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en 
insats som regleras i lagen. Anledningen är att det antas vara till fördel för den enskilde. 

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med: 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 

åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Gemensamt för alla LSS-insatser är att de ska anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av den. Målet ska vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. 

2.5.1. Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL används begreppet skälig levnadsnivå. 
Den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL om: 

• Bistånd behöver för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

• Behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används begreppet goda levnadsvillkor. 
Den enskilde har rätt till insatser enligt LSS: 

• Hen tillhör av någon av lagens tre personkretsar 

• Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

• Behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt. 

Begreppen skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor beskrivs inte närmare av lagstiftaren.  

I LSS 5 § och 7 § anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte ska ha 
sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Strävan ska vara att 
tillgodose den enskildes behov inom rimliga gränser för vad som är goda levnadsvillkor för alla 
medborgare.  

Det finns en stor grupp personer med varaktiga funktionsnedsättningar som inte tillhör LSS, personkrets, 
eller som har behov av annat stöd än vad som kan erbjudas enligt LSS § 9. Man bör i dessa fall väga in 
att SoL anger att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och vara delaktiga i 
samhällslivet. Detta förutsätter att den enskilde har tillgång till ett samordnat och anpassat stöd med 
syfte att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

2.6. Gemensamt språk 
ICF- Internationellt klassifikationssystem av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa är ett 
gemensamt språk som används i arbetssättet, Individens behov i centrum (IBIC) 

IBIC som arbetssätt i den sociala dokumentationen beskriver brukarens behov av stöd och hjälp och 
egna förmågor i olika aktiviteter under ett eller flera av de 11 olika rubriker – ”livsområden”. Annan 
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information kring brukaren som också är av vikt kategoriseras under ”relaterade faktorer” som innebär 
information om en brukares situation, olika saker som påverkar och orsakar den enskildes behov.  

Livsområden som den enskilde kan få stöd med: 

Lärande och tillämpa kunskap (D1)  

Livsområdet handlar om förmågan av inlärning, att kunna ta reda på information, att fokusera på 
uppmärksamhet, att lösa problem samt att fatta beslut.  

Allmänna uppgifter och krav (D2)  

Livsområdet handlar om att genomföra en daglig rutin och att hantera stress och andra psykologiska 
krav samt att på ett socialt lämpligt sätt hantera sitt eget beteende.  

Kommunikation (D3) 

Livsområdet handlar om att förmedla eller ta emot ett budskap via språk, eller symboler så att de 
inblandade personerna förstår.  

Förflyttning (D4) 

Livsområdet handlar om att röra och kontrollera kroppen, att förflytta sig från en plats till en annan. Där 
ingår även aktiviteter som att bära eller hantera ett föremål 

Personlig vård (D5) 

Livsområdet handlar om aktiviteter kring hälsa och att kunna sköta sin hygien.  

Hemliv (D6) 

Livsområdet handlar om aktiviteter kring hushållsarbete i hemmet.  

Mellanmänskliga interaktioner och relationer (D7) 

Livsområdet handlar om att umgås och att samspela med andra personer i sociala sammanhang på ett 
sätt som är socialt lämpligt passande.  

Utbildning, arbete, och sysselsättning, ekonomiskt liv. (D8) 

Livsområdet rör handlingar som krävs vid arbete och sysselsättning, vid utbildning och i samband med 
ekonomiska transaktioner i olika former.  

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (D9) 

Livsområdet handlar om att kunna ha ett socialt liv, delta i föreningar, utöva intressen, religion och 
politiskt engagemang.  

Känsla av trygghet (b1528) 

Livsområdet handlar om den enskildes känslomässiga upplevelser kring trygghet. 

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående. (e398) 

Livsområdet handlar om brukarens anhörigas behov av stöd och avlastning när den anhöriga vårdar eller 
stödjer sin närstående. Smart Tryggt och säkert Dokumentation enligt IBIC. 
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2.7. Våld i nära relation 
I Stenungsund finns en övergripande rutin för att utgöra ett stöd i det praktiska arbete med målgruppen 
så att de som blir utsatta för våld i nära relation ska få sitt behov av skydd och stöd tillgodosedda. Varje 
socialsekreterare har detta i beaktning vid sina utredningar.  
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3. Myndighetsutövningens utredning, 
beslut och uppföljning 
Alla insatser enligt LSS är frivilliga.  

Vid utredning av behov enligt LSS tillämpas en evidensbaserad praktik. 
Det innebär att LSS-handläggaren väger samman sin expertis med bästa 
tillgängliga kunskap, den enskildes situation samt erfarenheter och 
önskemål vid beslut om insatser och lagens möjligheter.  

3.1. Vem kan få stöd? 
Lagen om stöd och service LSS kan endast beviljas till personer som ansöker om stöd och som ingår i 
någon av de tre nedan beskrivna personkretsar.  

1.  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

2.  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt efter hjärnskada i vuxen ålder 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

3.  Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Personkretstillhörighet omprövas vid varje ny ansökan.  

3.2. Personkretstillhörighet ska styrkas 
Beslut om personkretstillhörighet grundar sig i utlåtande av läkare. Även utlåtande från psykolog, 
arbetsterapeut eller fysioterapeut kan vara aktuellt. Den enskilde själv begär att få utlåtanden som 
bifogas ansökan om LSS insats. Ansökan kan ske skriftligen eller muntligen till handläggare på 
myndighetsutövningen alternativt skriftligen till vård- och omsorgsenheten. 

Ny prövning av både personkrets, insats och omfattning av insats, kan ske i samband med varje ny 
ansökan enligt LSS. Om avslag görs gällande personkrets, så prövas ej rätten till sökt insats. 

3.3. Vem kan ansöka? 
Grundprincipen är att personen själv ska ansöka om insatser enligt LSS. Om den som söker är under 15 
år eller saknar förmåga att på egen hand göra en ansökan kan den göras av vårdnadshavare eller legal 
företrädare.  

När föräldrar till barn har gemensam vårdnad ska båda godkänna att en ansökan görs till de flesta insatserna 
enligt LSS. Det behövs bara en vårdnadshavares godkännande när det gäller korttidshem, avlösarservice och 
eller biträde av kontaktperson. 
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3.4. Insatser som kan sökas enligt SoL 
Vissa insatser kan sökas enligt SoL. Det påverkar dock inte rätten att ansöka om insatser enligt LSS för 
dem som omfattas av lagen. Enligt lagstiftningen kan individen ha insatser utifrån båda lagstiftningarna. 

3.5. Utredning personkretsbedömning 
Innan behovsprövning av insatser enligt LSS sker utreder myndighetsutövningen om den sökande ingår i 
någon av de tre personkretsarna. Dessa benämns i dagligt tal som personkrets 1, personkrets 2 och 
personkrets 3. 

Personkrets 1  

Diagnoser bedömda av läkare, psykolog eller psykiatriker är grunden för personkretsen. Diagnoserna är 
utvecklingsstörning samt diagnos inom autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2  

Här ingår personer som har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen 
ålder. Den kan ha uppstått genom sjukdom av kroppslig art eller skador som föranletts av yttre våld som 
exempelvis olycksfall.  

Personkrets 3 

Personkrets 3 omfattar de personer som har varaktiga och omfattande fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Personkrets 3 är inte diagnosstyrd 
i den meningen att en viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömningen av om en 
person tillhör personkrets 3 inriktas på svårigheter i den dagliga livsföringen. Vad som orsakar dessa 
svårigheter är av underordnad betydelse. 

Funktionsnedsättningen kan vara såväl fysisk som psykisk. Alla nedanstående förutsättningar/kriterier 
ska vara uppfyllda samtidigt: 

• vara stor, varaktig och inte orsakad av normalt åldrande 

• förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen  

• föranleda ett omfattande behov av stöd eller service 

Det kan vara svårt att bedöma förutsättningarna var för sig, eftersom de påverkar varandra.  

Med stor funktionsnedsättning avses den begränsning eller hinder som gör att en människa inte kan 
utföra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses vara normalt. Funktionsnedsättningen 
ska vara stor vilket innebär att den starkt påverkar flera (inte alla) viktiga livsområden samtidigt, till 
exempel boende, arbete, fritid, förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, 
organisera och förstå den egna vardagen eller sköta sin egen ekonomi. En individ kan klara sig normalt i 
vissa avseenden men kan ändå ha stora svårigheter inom andra områden. 

Exempel på funktionsnedsättning som kan vara stor är omfattande rörelsehinder, grava syn- eller 
hörselskador, svårartade effekter av sjukdomar som till exempel diabetes, hjärt- och lungsjukdomar. En 
mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära en stor funktionsnedsättning som förorsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Till exempel vissa medicinska funktionsnedsättningar 
såsom tarmåkommor, eller vissa typer av hjärnskador som kan innebära obetydliga intellektuella 
störningar i vissa avseenden, men uttalade störningar i till exempel kognition såsom extrem trötthet 
och/eller perceptionsstörningar.  
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Funktionsnedsättningen ska vara varaktig, och inte vara av tillfällig eller av övergående natur. Observera 
att det i personkretsutredningen är funktionsnedsättningens varaktighet som ska utredas, inte behovet av 
stöd eller service, som i vissa fall kan variera över tid. Bedömningen om en funktionsnedsättning är 
varaktigt eller inte är ibland svår att göra. Tidsgränsen för om funktionsnedsättningen ska betraktas som 
varaktig ska bedömas i det enskilda fallet. Varaktighet har i något fall i rättspraxis ansetts föreligga om 
man vet att funktionsnedsättningen kommer bestå i minst sex månader. Generellt anses dock varaktighet 
normalt föreligga om den kommer bestå mins ett år. Försäkringskassan gör i sina utredningar 
bedömning av funktionsnedsättningens varaktighet i ett tvåårsperspektiv, främst på grund av att man 
brukar ge tvååriga beslut om LASS. Någon laglig grund eller rättsfall som stöder tvåårsperspektivet 
finns inte. 

När man gör en utredning kan det vara svårt att bedöma hur en funktionsnedsättning kommer att 
utvecklas, exempelvis hos ett barn med svår ADHD, en svårt cancersjuk person, en person med en 
psykisk eller neurologisk funktionsnedsättning. Ibland är gensvaret på en behandling snabbt. En allvarlig 
funktionsnedsättning kan ett år senare ha blivit mindre allvarligt. Man får i svårbedömda fall utgå från 
den situation som råder vid utgångstillfället och fatta ett tidsbegränsat beslut. Varaktigheten bedöms på 
nytt när beslutet om insats löper ut och ny ansökan ska prövas. Kriteriet för varaktig 
funktionsnedsättning uppfylls inte i de fall där en person har en sjukdom eller skada som kräver en 
längre tids vård och rehabilitering med som kommer att leda till att personen blir frisk utan bestående 
funktionsnedsättning.  

Funktionsnedsättningen ska inte bero på normalt åldrande. Med äldre personer avses personer över 65 
år, den allmänna pensionsåldern. Det finns ingen övre åldersgräns för att kunna tillhöra LSS personkrets. 
Undantaget är att funktionsnedsättning som debuterar efter 65 års ålder ”uppenbart inte får bero på 
normalt åldrande”. Exempel: En äldre person som drabbas av en skada vid en trafikolycka får en 
varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Att skadan kan få svårare 
konsekvenser för att personen är äldre saknar i sig betydelse.  

De funktionsnedsättningar som hos äldre är relaterade till normalt åldrande har ofta ett regredierande 
förlopp som leder till ökade behov av stöd och service. De vanligaste sjukdomsgrupperna är hjärt- och 
kärlsjukdomar, sjukdomar inom skelett- och rörelseorgan och inom centrala nervsystemet eller demens. 

Äldre personer med funktionsnedsättning som uppstått före 65 års ålder tillhör LSS personkrets om 
kriterierna i övrigt är uppfyllda. Detta gäller även om funktionshindret senare förstärks av 
åldrandeprocessen.  

Det ska vara helt klarlagt av medicinsk expertis, att funktionsnedsättning som debuterar hos personer 
över 65 år inte beror på normalt åldrande för att personen ska tillhöra LSS personkrets. Om det inte är 
uppenbart att skadan inte beror på normalt åldrande ska läkarutlåtande som styrker detta införskaffas. 

Att den stora funktionsnedsättningen förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen innebär 
att man inte kan klara sig utan hjälp i de fall funktionsnedsättningen inkräktar på viktiga livsområden. 
Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring är att den enskilde i 
allmänhet har ett dagligt eller så gott som dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Det kan ibland 
vara svårt att bedöma en persons behov av stöd i sin dagliga livsföring. Begreppet kan också användas 
om en person som på grund av sin funktionsnedsättning löper risk att bli isolerad från andra människor, 
vilket ofta orsakar betydande svårigheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar. En person 
som isolerar sig på grund av sin funktionsnedsättning och har svårigheter med att ta emot hjälp kan 
därmed inte anses sakna behov av stöd. Det är viktigt att personens behov av stöd från anhöriga och 
vänner beaktas i bedömningen. Många gånger kan dessa vara den funktionsnedsattas enda länk till 
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yttervärlden, vilket innebär en stor belastning på närstående som aldrig kan koppla av eller resa bort. För 
människor med flera funktionsnedsättningar måste den samlade effekten bedömas. Små men flera 
funktionsnedsättningar kan tillsammans förorsaka betydande svårigheter.  

Omfattande behov av stöd eller service kan exempelvis bestå i behov av hjälp med toalettbesök, 
påklädning, matlagning, att skriva och läsa, kommunikation, förflyttning, sysselsättning. Omfattande 
behov kan även innebära behov av strukturerade stöd, d.v.s. att tillsammans med brukaren finna 
lämpliga sätt att hantera vardagen. Behovet av insatser ska bedömas med beaktande av insatser från hela 
samhället, inte bara LSS. Begreppet ”omfattande behov av stöd eller service” har både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt eller 
upprepat stöd. Ibland kan det dock behövas återkommande insatser av så speciell art att de trots en 
mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En bedömning av individens behov av stöd eller 
service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala, psykologiska och 
pedagogiska faktorer. 

3.6. Bedömning av behov och insats 
Bedömning av behovet av en insats och insatsens omfattning är alltid en individuell prövning som sker 
utifrån den sökandes hela situation, behov och önskemål. I bedömningen kan LSS handläggaren vid 
behov referera till domar som innehåller jämförbara omständigheter. Bedömningen av den enskildes 
behov innefattar: 

- Personkrets 

- Rätt till insats 

- Rätt till omfattning av insatsen 

Vid bedömningen görs en jämförelse med hur människor i dagens samhälle lever. Begreppet ”att leva 
som andra” innebär skall tas i beaktning vid bedömningen och ska ställas i relation till den enskildes 
livssituation. 

Personer som tillhör personkrets 3 har inte rätt till daglig verksamhet, men kan ansöka om sysselsättning 
enligt SoL. 

3.7. Föräldraansvar jämfört med barn/ungdomar utan 
funktionshinder 
LSS har ett tydligt familjeperspektiv. Utgångspunkten är att två föräldrar tar ett gemensamt ansvar. 
Tyngdpunkten i föräldraansvaret förändras i och med barnets ålder. Vid bedömning av behov av en 
insats enligt LSS för barn ska föräldraansvaret vägas in. Föräldraansvaret minskar i takt med att barnet 
blir äldre. En jämförelse av barnets förmågor, utifrån normalvariation, görs. 

3.8. Förhandsbesked 
Enligt LSS 16 § kan en person på förhand få besked om han eller hon har rätt att få insatser i den 
kommunen han eller hon har för avsikt att flytta till, före eventuell flytt. Avsikten att flytta personen som 
begär förhandsbesked ska vara klar. Därför kan inte personen ansöka om förhandsbesked hos flera 
kommuner samtidigt. 

Enheten för bistånd ska vara behjälplig för den som planerar att flytta från kommunen. När det 
inkommer en ansökan från en person som bor i en annan kommun och denne ansöker om 
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förhandsbesked, ska ansökan behandlas som om personen är bosatt i Stenungsund kommun. Om insatser 
beviljas ska inflyttningskommunen utan dröjsmål börja planera för att verkställa beslutet. Ett 
förhandsbesked gäller i 6 månader från och med den dag då insatsen ska verkställas för den enskilde. 

3.9. Asylsökande 
En asylsökande kan inte söka insatser enligt LSS utan det är först när personen fått uppehållstillstånd 
som det är möjligt. Den asylsökande kan däremot göra en ansökan om bistånd enligt SoL. 

3.10. Beslut 
Beslut enligt LSS kan tidsbegränsas efter individuellt övervägande. För att säkerställa den enskildes 
behov av trygghet och förutsägbarhet är det viktigt att anpassa beslutets giltighetstid utifrån en 
rimlighetsbedömning. 

Av beslutet ska framgå vilken insats det avser och vad syftet med insatsen är som den enskilde har 
beviljats samt eventuell omfattning. 

Det ska tydligt framgå vad beslutet gäller och innebär för personen. Verkställighet upprättar en 
genomförandeplan tillsammans med den enskilde. 

Ett beslut kan innehålla bifall, avslag eller delavslag som innebär både bifall och avslag.  

Innan ett avslagsbeslut fattas ska utredningsunderlag kommuniceras enligt 17 § förvaltningslagen. 

Beslut skrivs alltid med ett förbehåll om att insatsen kan ändras vid förändrade förhållanden. Beslut kan 
innehålla mer detaljerade beslut till exempel boende vid gymnasieskolgång. 

När en person har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och denne får ytterligare 
insats enligt LSS, är kommunen skyldig att anmäla detta till Försäkringskassan. 

3.11. Avslag eller delavslag 
Vid avslag eller delavslag på ansökan har den enskilde möjligheten att överklaga beslutet till 
Förvaltningsrätten. En besvärshänvisning följer med beslutet. När den enskilde överklagar tar 
myndighetsutövningen ställning till om beslutet ska omprövas eller om överklagandet ska sändas vidare 
till Förvaltningsrätten. För prövning i Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs 
prövningstillstånd. 

3.12. Verkställda beslut om bostad med särskild service och daglig 
verksamhet 
När den enskilde har ansökt och fått bifall för bostad med särskild service eller daglig verksamhet, 
innebär det att den enskilde ska vara redo för att ta emot insatsen och att behovet är aktuellt. Personen 
ska vara beredd att tacka ja, så snart ett erbjudande kan ges.  

Socialsekreterare skickar hem utredning om beslut, vid gynnande beslut meddelas beslutet till 
utförarverksamheten som tillsammans med socialsekreteraren ansvarar för att anvisa när ledig 
boendeplats finns.  
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När kommun har beviljat en person insatsen bostad med särskild service har personen fått ett gynnande 
beslut. Det blir då kommunens ansvar att verkställa beslutet och försöka tillgodose den enskildes 
önskemål i den mån det är möjligt 

Beslutet gäller fortfarande även om personen tackar nej till ett visst erbjudande. 

Om den enskilde har tackat nej och det inte finns förutsättningar för att ändra det gynnande beslutet som 
den enskilde fått så är beslutet att anse som icke verkställt. Beslutet finns fortfarande och ger den 
enskilde rätt till den beviljade insatsen. Beslutet ska rapporteras som icke verkställt. 

Kommunens ansvar kan ändå ha fullgjorts om kommunen kan uppvisa dokumentation för hur vi har 
försökt verkställa beslutet. Kommunen kan undgå att tvingas betala en särskild avgift enligt reglerna i 28 
a §- 28 e § LSS ifall den enskilde fått godtagbara erbjudanden som den enskilde tackat nej till och om 
kommunen satt in andra insatser under väntetiden. 

3.13. Ej verkställda beslut 
Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg. 
(IVO) 

Beslut som inte kan verkställas inom rimlig tid ska följas upp innan tre månader har gått för att se om 
behovet är aktuell och kvarstår, om det inte finns andra sätt att lösa det aktuella behovet eller om 
beslutet kan avslutas. Icke verkställda beslut ska följas upp var tredje månad. 

För varje beslut ska förvaltningen ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd eller insats 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.  

3.13.1. Beslut om att ansöka om särskild avgift 
Om den enskilde har fått vänta oskäligt länge mellan 6 månader – 8 månader på att beslutet ska 
verkställas och kommunen inte redovisat att man vidtagit tillräckliga åtgärder kan IVO ansöka om 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

3.14. Genomföra, följa upp och ändra 
Socialsekreterare har ansvar för uppföljning av beslutade insatser. Det innebär att tillsammans med den 
enskilde säkerställa att de beviljade insatser genomförs som planerat och att målen med insatsen nås. 
Uppföljning ska ske oavsett om beslutet är tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat. För att uppnå god 
kvalitet i arbetet ska uppföljning av insatserna ske kontinuerligt, minst en gång per år, och vid 
förändrade förhållanden. Uppföljning gäller insatser som ges såväl i kommunal regi som annan 
huvudman. 

En förutsättning för uppföljning är att handläggarna får ta del av upprättade och reviderade 
genomförandeplaner samt skriftliga sammanställningar. Enhetschefen för utförandet har i sin tur ansvar 
för att uppdraget utförs enligt gällande genomförandeplan samt att det förs kontinuerlig dokumentation 
vid förändringar.  

Om behovet av bistånd/insats kvarstår gör socialsekreterarna en journalanteckning om detta. 
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I samband med uppföljning kan det framkomma att den enskildes situation har förändrats och att det 
därför är aktuellt att ändra beslutet. För att det ska vara möjligt att ändra ett gynnande beslut till den 
enskildes nackdel med hänvisning till förändrade förhållande måste beslutet vara försett med ett 
återkallelseförbehåll. Exempelvis kan förbehållet innebära att beslutet återkallas när den enskilde inte 
längre har behov av insatsen eller behovet tillgodoses på annat sätt. Om nämnden helt eller delvis har 
återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS ska det framgå (SOSFS 2014:5 5 kap. 18 §)  

1. När beslut om insats har återkallats helt eller delvis 

2. Vilka skäl som ligger till grund för återkallelse 

3. Namn och befattning eller titel på den som har fattat beslut om återkallelse 

3.15. Omprövning 
Myndighetsutövning ska regelbundet följa upp beslutade insatser. En uppföljning kan föranledas av att 
behoven hos personen har förändrats, synpunkter och klagomål har framförts eller att omständigheterna i 
övrigt gör att en uppföljning är aktuell.  

Uppföljning syftar till att bedöma om den enskilde får sina behov tillgodosedda och om insatsens 
omfattning ska minskas eller ökas. Den enskilde kan vid uppföljning även göra en ny ansökan om annan 
insats.  

En uppföljning bör bestå av ett personligt möte med den enskilde, eventuellt legal företrädare eller 
annan som den enskilde vill ha med. I uppföljningssamtalet understryks den enskildes upplevelse av 
kvaliteten på till exempel bemötande, inflytande och genomförande. I samband med uppföljning bör 
LSS handläggaren använda genomförandeplanen som underlag för uppföljning av insatsen samt ta del 
av eventuell information från medarbetaren som utför insatsen. Syftet är att följa upp den enskildes 
behov och hur insatserna utförts i förhållande till beslut. 

3.16. Barns rätt att ha inflytande 
Barn har rätt till inflytande vid ansökan, utredning, beslut och uppföljning. Vid inledande kontakter med 
vårdnadshavare ska information därför ges om att barnets perspektiv beaktas i utredningen och att barnet 
kommer att få inflytande i utredningsprocessen. En bedömning av barnets ålder och mognad görs i 
samråd med föräldrar och utifrån det planerar socialsekreteraren hur barnet ska involveras i ansökan, 
utredning, beslut och uppföljning. 

Socialsekreteraren ska skaffa sig kännedom om barnets vilja, förutsättningar och uppfattning om sin 
situation. När barnet inte har ett verbalt språk ska socialsekreteraren på annat sätt försäkra sig om 
barnets åsikt. Det kan innebära hjälp med att tolka alternativ kommunikation. 

Vilka överväganden som görs i utredningen utifrån barnets perspektiv och hur detta påverkar beslutet 
ska framgå av dokumentationen. Hur barnet har varit delaktig i utredning, beslut och uppföljning, 
liksom barnets åsikter och önskemål ska dokumenteras. Då barnet inte kan eller vill delta i 
utredningsprocessen ska orsaken framgå i dokumentationen. Om barnet inte har kommit till tals på 
grund av betydande svårigheter att delta så ska även detta framgå i utredningen. 
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4. Verkställighet för insatser enligt 
LSS 
4.1. Rådgivning och personligt stöd, LSS § 9:1 
Av 2 § första stycke i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår det att regionen är 
primärt ansvarig för denna insats 

4.2. Personlig assistans, LSS § 9:2 
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer, till 
den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande 
behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov, har även rätt till sådan 
insats för andra personliga behov, om behoven inte tillgodoses på annat sätt.  

I väntan på Försäkringskassans beslut kan ett tidsbegränsat beslut om personlig assistans bifallas. 
Beslutet kan komma att omprövas och avslutas efter Försäkringskassans beslut.  

Den enskilde kan ansöka om personlig assistans hos både kommunen och hos Försäkringskassan. När 
kommunen utreder behoven och upptäcker att den enskilde har grundläggande behov som överstiger 20 
timmar i veckan ska kommunen meddela det till Försäkringskassan, som då gör en egen utredning. 
Enligt 15 § LSS har kommunen skyldighet att anmäla till Försäkringskassan om någon som beviljats 
personlig assistans och kan antas ha rätt till assistansersättning. Kommunen har även skyldighet att 
anmäla om någon som har assistansersättning beviljas insatser enligt LSS. När den enskilde ansöker om 
personlig assistans både hos kommunen och Försäkringskassan har båda instanser skyldighet att utreda 
ansökan oberoende av varandra. Hembesök kan dock ske vid samma tillfälle om den enskilde vill.  

Personer över 65 år behåller den assistans om hen har beviljats före 65 års ålder, men kan inte beviljas 
någon utökning. Ansökningar om personlig assistans som inkommer efter man fyllt 65 avslås.  

Syftet med personlig assistans är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och 
oberoende liv, den enskilde ska ha självbestämmande över sitt liv. 

4.2.1. Utredning av personlig assistans 
Kommunens LSS-handläggare genomför en omfattande utredning, innan ett beslut om personlig 
assistans kan fattas. För att ansökan ska kunna behandlas efterfrågar handläggaren uppgifter såsom ett 
läkarutlåtande om personens hälsotillstånd och funktionsnedsättning samt en ADL-status utförd per 
observation, funktions- och aktivitetsförmågebedömning. Den enskilde, dess legala företrädare eller 
ombud har den enskilde själv ett ansvar att styrka sitt behov av stöd och hjälp. 

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna beviljas personlig assistans behöver den enskilde, 
bedömas ingå i personkrets, enligt LSS. Ha behov av stöd med flera av sina grundläggande behov. De 
grundläggande behoven är tydligt avgränsade och beskrivna i lagtext och rättspraxis. Hjälpen skall vara 
handgriplig då aktiverande och motiverande insatser inte ingår i de grundläggande behoven. De fem 
grundläggande behoven är  

• personlig hygien 

• äta, och eller dricka, 

• av- och påklädning,  
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• kommunikation, 

• annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde 

4.2.2. Socialsekreterarens bedömning av personlig assistans 
Som grund för bedömning av rätten till personlig assistans och dess omfattning i tid utgår 
socialsekreteraren också från: 

• Goda levnadsvillkor samt rätten att leva som andra  

• Rättspraxis, personlig assistans prövas ofta rättsligt och verksamheterna för funktionshinder samt 

myndighetsutövning följer fortlöpande rättsläget. 

I bedömningen av personlig assistans beaktas makars eller sambos ansvar för varandra, med hänvisning 
till äktenskapsbalken liksom andra vuxnas ansvar för varandra när de delar hushållsgemenskap. När det 
gäller personlig assistans till barn så jämförs barnets totala behov av vad som är rimligt för barn, i 
motsvarande ålder, utan funktionsnedsättning att klara av och vad som ingår i föräldrarnas ansvar. 

4.2.3. Tillfälligt utökat behov av personlig assistans 
Den enskilde som har beviljats personlig assistans av kommunen eller från Försäkringskassan och är 
under 65 år kan ansöka om tillfällig utökning. Ansökan lämnas alltid till kommunen som fattar beslut 
om rätt till tillfällig utökning. Beslutet är vanligen begränsat till enstaka händelse eller kortare tid. Är 
beslutet tidsbegränsat, ska det följas upp innan det har upphört. 

4.2.4. Beskrivning av personlig assistans 
Med hjälp av personlig assistans ska den enskilde, på sina egna villkor, kunna utföra det som en person 
utan funktionsnedsättning kan utföra. Personlig assistans ska kompensera för nedsatta funktioner och 
förmågor hos den enskilde. Den enskilde ska delta, efter egen förmåga i den assistans som genomförs. 
De personliga assistenterna ska vara knutna till den enskilde och finnas tillgänglig den tid och vid de 
tillfällen som den enskilde behöver assistans.  

En genomförandeplan ska upprättas, som sedan följs upp minst två gånger per år eller oftare vid behov. 
Av genomförandeplanen skall det framgå hur den enskilde vill att stödet ska utföras.  

Den enskilde avgör själv hur assistansen ska anordnas, om det ska ske via kommunal eller privat 
utförare eller om den enskilde vill anställa assistenter själv. Utföraren har en skyldighet att tillhandahålla 
allt stöd som den enskilde har beviljats. En uppdragsöverenskommelse tecknas mellan den enskilde och 
aktuell utförare.  

För varje år fastställer regeringen ett schablonbelopp för assistansersättningen.  

Personlig assistans beviljad av kommunen utförs vanligtvis inte 

• på en institution som tillhör eller får bidrag från staten, kommunen eller regionen 

• i grupp- eller servicebostad 

• på korttidsvistelse enligt SOL eller LSS. 

• barnomsorg eller skola 

Om särskilda skäl föreligger kan personlig assistans beviljas för kortare tid på sjukhus eller daglig 
verksamhet. Den som har assistansersättning 5 1 kap. SFB kan om särskilda skäl föreligger ges 
möjlighet att hela tiden eller under en del av beviljad tid, ha med sig sin personliga assistent under 
sjukhusvistelse upp till fyra veckor. Om behovet kvarstår efter fyra veckor kan ansökan göras om 
tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS, motsvarande resonemang kan tillämpas även för 
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personer med beslut enligt LSS. Särskilda skäl kan vara karaktären av funktionsnedsättningen, 
hälsotillståndet som kräver att ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om personens 
funktionsnedsättning finns till hands samt om personens möjligheter till kommunicering också kräver 
ingående kunskaper för att den enskilde ska göra sig förstådd. 

När den enskilde är förälder och har personlig assistans beviljas den enskilde endast assistans för sina 
egna grundläggande och övriga behov. Därför kan den personliga assistansen behöva kombineras med 
andra insatser enligt SOL, för att tillgodose barnets eller barnens behov. I bedömningen tas alltid 
föräldraförmågan i beaktning. 

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har enligt föräldrabalken ansvar för barnets 
personliga förhållanden och ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda. Det handlar om att barnet får 
den omsorg som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter. Barnets 
ålder har betydelse för rätten till personlig assistans. Från och med att barnet är cirka 12 år förväntas inte 
längre vårdnadshavare ansvara för barnets grundläggande behov som finns beskrivna under rubriken 
”Utredning av personlig assistans”.  

Personlig assistans till barn berör i hög grad hela familjen, därför ska både barnet och vårdnadshavare 
ges möjlighet till att ha inflytande över hur stödet till barnet utformas.  

Vid bifall av personlig assistans kan de inte kombineras med avlösarservice i hemmet, biträde av 
kontaktperson eller ledsagarservice. 

4.2.5. Krav kring utförande av personlig assistans 
Innan verksamhet startar för privata utförare krävs tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg 
(IVO). För kommunalt bedriven personlig assistans eller för den som själv anställer personliga 
assistenter ska verksamheten anmälas till IVO. 

Kommunen är skyldig att anmäla till IVO om det finns anledning att ifrågasätta en tillståndshavares 
lämplighet att bedriva verksamhet med personlig assistans. Även andra personer bör anmäla till IVO om 
brister kring personlig assistans uppmärksammas.  

När en personlig assistent ingår i familjegemenskapen ska denne skilja på rollen som assistent och som 
anhörig. Att arbeta som personlig assistent är en anställning där gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer 
ska följas, även när den assistansberättigade ingår i familjen. Det är alltid den assistansberättigades 
behov som sätts främst och assistanssamordnaren som ansvarar för att assistansen utförs professionellt. 

4.2.6. Personlig assistans i kombination med andra insatser  
Beslut om andra insatser enligt SOL eller LSS kan påverka omfattningen av assistansbeslutet oavsett om 
beslutet kommer från Försäkringskassan eller från kommunen. Den enskilde kan inte ha två insatser som 
tillgodoser samma behov. 

Personlig assistans kan kombineras med andra LSS-insatser om det finns ett behov av insatsen och 
behovet inte har tillgodosetts på annat sätt. Det finns även insatser enligt SOL, som personlig assistans 
kan kombineras med. 

Personer över 65 år kan söka hemtjänst eller annat stöd enligt SOL eller LSS i stället för utökad 
personlig assistans. Insatser som kan vara aktuella bedöms enligt metoden IBIC. 
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4.3. Ledsagarservice, LSS § 9:3 
Insatsen ledsagarservice kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna inom LSS. 
För personer som har blivit beviljade bostad med särskild service (LSS § 9:9) förväntas ledsagarservices 
ingå i den beviljade insatsen. Ledsagarservice kan dock beviljas för dessa personer om behovet faktiskt 
inte tillgodoses på annat sätt. En individuell bedömning görs utifrån den enskildes situation. 
Ledsagarservice beviljas i antal timmar per månad. Den enskilde behöver planera upp sin beviljade tid 
utifrån sitt bedömda behov. 

4.3.1. Syfte med ledsagarservice  
Syftet med ledsagarservice är att bryta den enskildes isolering. Ledsagarservice ska underlätta för den 
enskilde att delta i samhällslivet. Insatsen ska individanpassas för att möjliggöra enklare aktiviteter och 
att bryta isolering, till exempel som att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att 
promenera. En individuell bedömning gör alltid utifrån den enskildes livssituation. Att åka på semester 
utomlands anses inte ha karaktären av enklare aktivitet. 

4.3.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för ledsagarservice. Aktiviteterna i 
ledsagningen planeras utifrån den enskildes önskemål och dokumenteras i en genomförandeplan. Den 
som har ledsagning betalar sina egna utgifter för aktiviteter. 

När en person beviljats ledsagarservice påbörjas rekrytering av lämplig ledsagare, dock inte någon i 
hushållsgemenskapen. När förslag till ledsagare finns anordnar utföraren en träff med personen i fråga 
och ledsagaren. Den enskilde får vara med och påverka valet av ledsagare, det finns dock ingen 
ovillkorlig rätt för den enskilde att välja vem som ska utses till ledsagare. Det är kommunens 
medarbetare som utför ledsagning. För varje aktuell uppdragstagare som arbetar med barn och 
ungdomar begärs ett utdrag från belastningsregistret. 

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

4.4. Biträde av kontaktperson, LSS § 9:4 
Insatsen biträde av kontaktperson kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna 
inom LSS. För personer som har blivit beviljade bostad med särskild service (LSS § 9:9) förväntas 
biträde av kontaktperson ingå i den beviljade insatsen. Biträde av kontaktperson kan dock beviljas för 
dessa personer om behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt. En individuell bedömning görs utifrån 
den enskildes situation. Biträde av kontaktperson beviljas i antal tillfällen per månad utifrån den 
enskildes behov, vanligtvis är omfattningen en till två gånger i månaden. Den enskilde behöver planera 
upp sin beviljade tid utifrån sitt bedömda behov. 

4.4.1. Syfte med kontaktperson  
Syftet med insatsen är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller komplettera kontakten med 
anhöriga eller vänner och på så vis bryta den isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning. 
Insatsen beviljas till personer som har ett mycket begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har 
behov av att bryta isolering.  

4.4.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för biträde av kontaktperson. När en 
person beviljats insats enligt biträde av kontaktperson påbörjas rekrytering av lämplig kontaktperson, 
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gäller insatsen gentemot ett barn eller ungdom tas alltid ett utdrag ur belastningsregistret. När ett förslag 
till kontaktperson finns anordnar enhetschefen en träff mellan den enskilde och den potentiella 
kontaktpersonen.  

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

Uppdraget som kontaktperson är ett arvoderat uppdrag, inte en anställning. Kontaktpersonen får 
omkostnadsersättning för att täcka sina utlägg i samband med utförandet av uppdraget. Den enskilde står 
för sina egna utgifter.  

Kontaktpersonen ska kontinuerligt föra en dialog med verkställigheten för biträde av kontaktperson om 
vilka aktiviteter som genomförts. 

4.4.3. Beskrivning av kontaktperson 
Kontaktpersonen är en medmänniska som ska stötta personen i att få kontakt med andra människor och 
komma ut i samhället. I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga 
nätverk, t.ex. anhöriga, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Kontaktperson beviljas 
främst för personer som saknar sociala kontakter och nätverk. 

Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, 
telefonkontakt eller gemensamma aktiviteter. Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd men kan ge 
råd till personen i situationer som inte är av komplicerad natur. 

Kontaktpersonen och personen själv bör i förväg diskutera hur kontakten ska ske och under vilka 
förutsättningar. Om kontakten ska vara kontinuerligt återkommande eller om personen kan kontakta 
kontaktpersonen vid behov. 

4.5. Avlösarservice i hemmet, LSS § 9:5 
Insatsen avlösarservice i hemmet kan beviljas till personer som omfattas av någon av personkretsarna 
inom LSS. Avlösarservice utförs i hemmet hos den som beviljats insatsen. Avlösarservice i hemmet ska 
utformas så att den känns meningsfull även för den enskilde. Tidsbegränsning är möjligt när det finns 
utvecklingspotential eller förändringar väntas vara möjliga. Avlösarservice i hemmet erbjuds både som 
en regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Insatsen kan ges såväl dagar som kvällar, nätter och 
helger. Däremot kan insatsen inte ges under skolans tid. En individuell bedömning görs utifrån den 
enskildes situation. Det är viktigt att barnperspektivets samtliga insatser beaktas vid en 
behovsbedömning där hänsyn skall tas till om barnet klarar flera olika typer av insatser. Avlösarservice i 
hemmet beviljas i antal timmar per månad utifrån i bedömningen tas hänsyn till barnets ålder, 
konsekvenser av funktionsnedsättning och dess familjeförhållanden. Den enskilde behöver planera upp 
sin beviljade tid utifrån sitt bedömda behov. En tillfällig utökning kan ske om närstående är i behov av 
extra avlastning. 

4.5.1. Syfte med avlösarservice i hemmet  
Syftet med avlösarservice i hemmet är att anhöriga ska få möjlighet att få avlastning, uträtta sysslor och 
genomföra aktiviteter i eller utanför hemmet, samt ha möjligheten att ägna tid åt yngre syskon.  

4.5.2. Verkställandet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till enhetschefen för avlösarservice i hemmet. När en 
person beviljats avlösarservice i hemmet påbörjas rekrytering av lämplig uppdragstagare, vanligtvis inte 
någon i hushållsgemenskapen. Utföraren kontaktar personen eller dess vårdnadshavare (gäller för barn). 
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I samråd utses lämplig avlösare. Om insatsen är till barn, begärs alltid ett utdrag ur belastningsregistret 
för varje aktuell avlösare. 

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 

Avlösarservice kan ske regelbundet eller vid oförutsedda situationer efter kontakt med enhetschefen för 
avlösarservice i hemmet. Det är kommunens medarbetare som utför avlösarservice. En 
genomförandeplan ska upprättas för att planera avlösarservicen. 

4.5.3. Avgränsningar 
Avlösarservice ska inte användas i situationer som orsakas av personens ändrade förhållanden, så som 

• vid sjukdom/ledighet vid skolgång 

• när ordinarie skol- och fritidsverksamhet är stängd 

• vid förvärvsarbete 

Som avlösare utför man inga hushållssysslor och hämtar/lämnar inte på 
förskola/fritidshem/skola/fritidsaktiviteter. 

4.6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS § 9:6 
Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan beviljas till personer som omfattas av någon av 
personkretsarna inom LSS. Korttidsvistelse kan ges i olika former, såsom vistelse i korttidshem, 
stödfamilj eller läger. Även personer med personlig assistans kan beviljas korttidsvistelse.  

4.6.1. Syfte med korttidsvistelse utanför det egna hemmet  
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer med funktionsnedsättning får 
miljöombyte eller rekreation samt att anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet kan ses som ett alternativ eller komplement till avlösarservice i hemmet. 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan beviljas till barn och vuxna med funktionsnedsättning som 
bor i det egna hemmet. Beslutet anges i antal dygn per beslutsperiod. Vid bedömning utgår 
socialsekreteraren från hela familjens behov. Den enskilde och anhöriga har dialog med verksamheten 
om hur insatsen ska utföras. Verksamheten ska ta i beaktande den enskildes önskemål. 

4.6.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till enhetschefen för korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet. När en person beviljats insatsen kontaktas anhöriga och/eller den enskilde för ett 
planeringsmöte. Vid detta planeringsmöte diskuterar man om de olika typerna av korttidsvistelse och 
utförarna föreslår antingen läger, korttidshem eller stödfamilj. 

4.6.3. Beskrivning av korttidshem 
När insatsen utformas i form av ett korttidshem så får den enskilde och dess anhöriga möjlighet till att 
besöka verksamheten, träffa delar av personalgruppen och lämna mer information som kan vara viktigt 
för att göra vistelsen så bra som möjligt. Den enskilde får en kontaktperson som ansvara för den främsta 
kontakten med den enskildes intressenter såsom anhöriga och skola. En genomförandeplan upprättas för 
insatsen korttidshem där kontaktpersonen är med vid upprättandet. Genomförandeplanen ska sedan 
uppdateras minst två gånger per år och oftare vid behov. Vid större förändringar i verksamheten ska 
generell information ges och synpunkter inhämtas i god tid för berörda. Den individuella planeringen 
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revideras utifrån de nya förutsättningarna. Eventuella dagliga aktiviteter som ska utföras, utifrån 
individuella behov under, korttidsvistelsen planeras i genomförandeplanen.  

Den enskilde och dess företrädare har möjlighet att lämna önskemål om hur planeringen av de beviljade 
dygnen för korttidsvistelsen skall se ut. Verksamheten försöker alltid tillgodose önskemålen men kan 
ibland behöva justera verkställigheten beroende på hur många verkställigheter som önskat samma dygn. 
Pågående insatser såsom skolbarnomsorg och fritidshem fullföljs under korttidsvistelse. Korttidsvistelse 
är vanligtvis en regelbunden återkommande insats som ges några dygn per månad.  

Skjutsen mellan skolan och korttidshemmet gäller för de som redan har en beviljad skolskjuts. För 
övriga barn och ungdomar gäller att föräldrarna kör. Skolskjutsen gäller inte för gymnasieelever. Resor 
mellan det ordinarie hemmet och korttidshemmet anordnas av vårdnadshavarna själva eller via 
färdtjänst. 

Korttidshemmet erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp och anpassas utifrån den enskildes behov, 
intressen och önskemål. Kostnaden för aktiviteten betalas av den enskilde. 

En måltidsavgift debiteras vårdnadshavare enligt gällande taxa. Detta gäller dock inte om personen blir 
sjuk. Matkostnaden faktureras en gång i månaden, i efterskott. Ankomst- och avresedag räknas som en 
heldag. 

Vid sjukdom kan den enskilde inte vara på korttidshemmet för att undvika att smitta andra. Om 
personen insjuknar under korttidsvistelsen kontaktas anhöriga och vistelsen avbryts.  

Insatsen ska verkställas skyndsamt. Om personen tackar nej till erbjuden insats skall utförarna 
journalföra hur de motiverat individen till att tacka ja. I vissa fall kan en ny behovsprövning göras. 
Utförarna skall även dokumentera och lämna information till handläggarna ifall de beviljade dygnen inte 
utnyttjas.  

4.6.4. Beskrivning av läger och stödfamilj 
I vissa fall kan insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet utformas i form av läger eller 
stödfamilj. Utförarna kommer alltid lämna ett förslag till den enskilde och dess företrädare om hur den 
beviljade insatsen bör utformas. Lägerverksamheten utformas så att barn och ungdomar får en chans att 
träffa nya sociala kontakter och prova nya aktiviteter. En stödfamilj kan vara en avlastning för den 
ordinarie familjen som skall ge den enskilde möjlighet till miljöombyte eller rekreation.  

4.6.5. Avslutande av verkställighet 
Om personen får ett bifall på bostad med särskild service avslutas korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet. 

4.7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, LSS § 9:7 
Korttidstillsyn för barn över 12 år ska vara tillgänglig före och efter skoldagens slut samt under skollov 
och studiedagar. Biståndsenheten utreder och beslutar om insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år. Insatsen beviljas till ungdomar som går i grundskolan eller gymnasiet som har vårdnadshavare 
som förvärvsarbetar eller studerar. Det kan beviljas till ungdomar med funktionsnedsättning för att 
tillgodose en trygg och meningsfull fritid, det vill säga när den enskilde inte klarar sig ensam i hemmet 
före eller efter skoldagen, samt under lov. Beslutet ska vara tidsbegränsat och som längst till och med 
juni det året den enskilde slutar gymnasiet. Planering och utförande av insatsen beskrivs i 
genomförandeplan som följs upp var 6:e månad eller oftare vid behov. Barnets vilja ska tillvaratas i 
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planeringen och vardagen. Insatsen ska vara individuellt anpassad och ge vårdnadshavare möjlighet till 
inflytande.   

4.7.1. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas beställningen till enhetschefen för korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år samt till ansvarig rektor. 

4.8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar, LSS § 9:8 
Barn och ungdomar som till följd av sitt funktionshinder inte kan bo i föräldrahemmet, och där mindre 
omfattande insatser inte fungerat, kan ha rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
eller familjehem. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar är en heltäckande insats. 
Utgångspunkten vid bedömning av behov är att hitta den bästa lösningen för barnet eller ungdomen. 
Insatsen gäller fram till ungdomen slutar gymnasiet förutsatt att man fullföljer skolplanen.  

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar ska fungera som en vanlig bostad, vara så hemlik 
som möjligt. I insatsen ingår omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter. Bostaden ska vara utrustad 
med de möbler, textilier, armatur och speglar som behövs för olika ändamål som att sova, äta, läsa, 
studera, umgås, ha gäster och sköta sin hygien med mera. Föräldrar betalar motsvarande underhållsstöd.  

Bostad med särskild service är en heltäckande insats. Trots det ska insatsen ses som ett komplement till 
föräldrahemmet, som är basen för barnet eller ungdomen utifrån överenskommelse med föräldrar om 
fördelning av omvårdnadsansvar. 

Med heltäckande insats avses att det är ett boende med stöd dygnet runt, som har till uppgift att skapa en 
trygg och positiv miljö för barnet, ungdomen och familjen. Boendet kan ta ett helhetsansvar för barnets 
utveckling om det behövs, vilket innebär att barnet har stadigvarande kontakter i en trygg och stabil 
omgivning. Bostad med särskild service till barn och ungdomar har ansvar för att ge stöd i att 
upprätthålla en god föräldrakontakt mellan barnet eller ungdomen och vårdnadshavarna. 

För barn eller ungdomar med specifika eller ovanliga funktionsnedsättningar kan skolgång på annan ort 
tillgodose barnets behov, då kan bostad med särskild service för barn eller ungdomar vara ett alternativ 
då jämförbar skolgång ej kan erbjudas på rimligt pendelavstånd. För att insatsen ska kunna beviljas 
behöver den enskilde först antas till gymnasieprogrammet.  

Barnets vilja ska tillvaratas i planeringen och i vardagen. Insatsen ska vara individuellt anpassad och ge 
vårdnadshavare möjlighet till inflytande. För att barnet ska tillförsäkras att få sina behov tillgodosedda 
ska barn- och ungdomsboendet eller familjehemmet och vårdnadshavarna komma överens om hur 
ansvaret för omvårdnaden fördelas. Detta görs i en genomförandeplan, som följs upp två gånger per år 
eller oftare om det behövs.  

4.8.1. Syfte med familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar  
Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande och varaktig uppväxtmiljö för barn och 
ungdomar som till följd av funktionsnedsättning behöver bo utanför föräldrahemmet. Insatsen ska skapa 
goda förutsättningar för barnets eller ungdomens känslomässiga och sociala utveckling samt tillgodose 
behovet av stöd och en trygg uppväxt. Insatsen beviljas enbart utifrån funktionshindret och inte på grund 
av bristande föräldraförmåga. 
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4.8.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun skickas beställningen efter bifall till enhetschefen för barn- och 
ungdomsboende. Enhetschefen i sin tur kallar varje person som fått bifall till ett informationsmöte där 
verksamheten presenterar ett av alternativen barn- och ungdomsboende eller familjehem. 

Verkställigheten kan ske i form av ett barn- och ungdomsboende eller boende i familjehem. Barnets och 
ungdomens behov skall tillgodoses där hemliknande miljöer är att föredra under barnets uppväxt. Ett 
barn- och ungdomsboende kan tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov som kan vara svårt att klara 
av i en familj. Det ska vara ett litet antal barn eller ungdomar på ett barn- och ungdomsboende för att 
likna hemmiljön där man samspelar med andra barn. Ett barn- och ungdomsboende är utformat på ett 
sätt där barnen och eller ungdomarna har egna rum men delar kök och vardagsrum med plats för lek och 
aktiviteter. 

Familjehem innebär att barnet eller ungdomen bor i en annan familj än sina egna. För yngre barn är 
familjehem ett alternativ, då det ofta innebär kontakt med några få vuxna personer. En noggrann 
utredning görs av familjehemmet innan det kan godkännas. Boende i familjehem enligt LSS är dock inte 
tänkt att ges för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Varje familjehem 
utreds och följs upp enligt kommunens rutiner.  

Ett personligt ledsagarkort kan utfärdas till personen och giltigt under ett år. Ledsagarkortet kan utfärdas 
till personal som utför insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Ledsagarkortet 
visas i samband med ledsagning och ger ledsagaren fri entré och resa på de ställen där det tillämpas. 

När barn eller ungdomar bor i bostad med särskild service enligt LSS betalar föräldrar motsvarande 
underhållsstöd. En lägre avgift kan fastställas utifrån överenskommelse med vårdnadshavare om att stå 
för vissa av barnets kostnader. Föräldrar behåller barnbidraget, men kan lämna fickpengar om de vill. 
Detta är frivilligt. Om ungdomen själv har en inkomst ska denne även betala mat- och boendeavgift.  

När en genomförandeplan upprättas i samband med inflyttning är inköp av kläder, fickpengar och 
möblering av rummet viktiga frågor att beröra. Hur stort ansvar föräldrarna väljer att lämna över till 
boendet avgör dem och där tar verksamheten vid och får stå för eventuell kostnad. 

4.9. Bostad med särskild service för vuxna, LSS § 9:9 
Insatsen ska erbjuda personen ett boende som leder till god livskvalitet, goda utvecklingsmöjligheter och 
stimulans till ett så självständigt liv som möjligt, efter var och ens förutsättningar. Det är en möjlighet 
för vuxna att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Boendet ska bedrivas med respekt för 
den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskildes behov kan vara i form av personlig 
omsorg, hemmets skötsel, social samvaro samt kultur- och fritidsaktiviteter. 

Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på två olika sätt i Stenungsunds kommun; som 
gruppbostad eller servicebostad. Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av 
vilken boendeform det gäller. Beslut om bostad med särskild service kan tidsbegränsas till exempel vid 
förmodad utvecklingspotential hos den enskilde, exempelvis unga vuxna utan tidigare erfarenhet av 
egen bostad.  Beslut om bostad med särskild service är generellt inte tidsbegränsat. De beslut som inte är 
tidsbegränsade ska följas upp regelbundet. Vanligen är bostad med särskild service som tidigast aktuellt 
för den enskilde efter gymnasiet.  

För att beviljas insats i form av bostad med särskild service ska den som söker, i allmänhet, ha ett så 
stort behov av stöd och/eller omvårdnad att det ej kan tillgodoses i egen bostad med stöd av insatser i 
hemmet, så som boendestöd eller hemtjänst. Efter en individuell behovsprövning ska det i normalfallet 
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föreligga behov av omvårdnad, stöd- eller serviceinsatser under hela dygnet, för att bostad med särskild 
service ska beviljas. Andra insatser i form av stöd och hjälp i eget hem prövas i första hand. Det är först 
om dessa insatser ej anses vara tillräckliga för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor som 
bostad med särskild service kan bli aktuellt. 

4.9.1. Syfte med bostad med särskild service 
Syftet är att vuxna personer som tillhör personkrets inom LSS skall få möjlighet att skapa sitt hem och 
kunna leva som andra.  

4.9.2. Verkställighet 
I Stenungsunds kommun lämnas utredningen till en boendegrupp där biståndsenheten och 
verkställigheten träffas för att hantera nya och befintliga biståndsbeslut enligt LSS 9:9. I Stenungsunds 
kommun erbjuds man en boendeplacering utifrån turordning där det äldsta beslutet först får möjlighet till 
boende när en ledig plats finns tillgänglig. I vissa fall kan ordningen prioriteras på annat sätt. 

4.9.3. Gruppbostad 
Gruppbostad är en boendeform för personer med funktionsnedsättning som har ett så omfattande 
tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behöver finnas tillgång till personal dygnet runt. Under natten är 
personal vaken eller sover beroende på den enskildes behov. Bostad med särskild service ska skapa 
möjligheter att leva som andra. Det är ett alternativ för dem som inte klarar av ett ordinärt boende eller 
boende i servicebostad. Gruppbostad kan vara aktuellt om ett stort behov av personlig omvårdnad och 
tillsyn gällande den dagliga livsföringen föreligger. Gruppbostad är lägenheter med direkt anslutning till 
gemensamhetsutrymme. 

4.9.4. Servicebostad 
Servicebostad är en boendeform som kan vara lämplig för dem som inte klarar av att bo i ordinärt 
boende men som inte har så pass omfattande stödbehov att ett boende i gruppbostad är nödvändigt. 
Servicebostad kan vara aktuellt om det finns behov av i stort sett dagligt stöd i form av praktisk hjälp, 
stöd och tillsyn. 

Servicebostad innebär lägenheter som är geografiskt samlade med tillgång till gemensamhetsutrymme, 
dock ej i direkt anslutning. Personligt stöd ska ges i den omfattning personerna behöver. I en 
servicebostad finns inte personal dygnet runt. 

4.9.5. Innehåll i stödet 
I insatsen bostad med särskild service ingår att göra fritidsaktiviteter. Innehållet i boendet ska utformas 
utifrån livets skeenden. Det handlar delvis om vardag, helg, högtider och ledigheter men också utifrån 
intressen. Stödet ges efter personens individuella behov och förmåga. Med personligt stöd avses bland 
annat personlig hygien, hemliv och förflyttning. Med socialt stöd avses stöttning i kommunikation, 
mellanmänskliga interaktion och relationer och medborgerligt liv. 

I bostad med särskild service sker samverkan med andra utifrån den enskildes individuella behov. En 
förutsättning för samverkan är att den enskilde har gett samtycke till det. I bostad med särskild service 
har den enskilde sin egen lägenhet, men också möjlighet till gemenskap med grannar i de gemensamma 
utrymmena. Lägenheten består ofta av ett kök eller pentry, sovrum, vardagsrum och badrum. I det 
gemensamma utrymmet är det de boende som tillsammans bestämmer hur utrymmet ska användas. 
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Hyreskontrakt 

Varje person får ett hyreskontrakt i andra hand av kommunen där förvaltningen skickar till 
hyresnämnden att den enskilde avsäger sig besittningsrätten. 

Ekonomi för den enskilde 

Varje person står själv för sina utgifter för hyra, mat, aktiviteter och övriga kostnader. Personalen ska 
inte ansvara för den enskildes ekonomi. I de fall den enskilde inte har förmågan att sköta sin ekonomi 
själv ska en anmälan om god man/förvaltare göras. Dagliga utgifter är dock många gånger svårt för 
företrädare att hantera i praktiken och då kan personalen hjälpa till. Däremot ansvarar aldrig personal för 
den enskildes privata tillgångar såsom smycken eller värdepapper. Kostnader som den enskilde deltar i 
och som arrangeras av boendet står boendet för. 

Kontaktperson 

Samtliga personer som bor i bostad med särskild service har en eller två kontaktpersoner utsedda i 
personalgruppen. Kontaktpersonen har huvudansvaret för personen till exempel med kontakter med 
anhöriga, inköp och dylikt. Hela arbetsgruppen ansvarar tillsammans för alla arbetsuppgifter. 

Fritidsaktiviteter 

Fritidsaktiviteter kan erbjudas såväl individuellt som i grupp utifrån personens behov, intressen och egna 
förutsättningar. 

Gemensamma utrymmen 

Det ska finnas tillgång till gemensamma utrymmen. Hur dessa utnyttjas anpassas efter behov och 
intresse. 

Bemanning per gruppbostad/servicebostad 

Antalet personer i gruppbostaden/servicebostaden varierar, liksom bemanningen. Detta förändrar sig 
även över tid. 

Husdjur 

Personen kan ha husdjur i sin bostad under förutsättning att hen själv kan ta hand om husdjuret och att 
verksamheten tillåter. 

4.9.6. Inflytande 
Den enskilde ska kunna påverka och utforma innehållet i sitt boende. En genomförandeplan ska 
upprättas, som sedan följs upp två gånger per år eller oftare om det behövs. Där planeras det stöd den 
enskilde behöver, vill ha och hur det ska utföras. Genomförandeplanen är sedan utgångspunkten för det 
stöd som ges och som den enskilde förväntas ta emot.  

I bostad med särskild service har den enskilde stort inflytande. Boendet ska på olika sätt arbeta med 
delaktighet, inflytande och medbestämmande. Ett sätt att ha regelbundna gemensamma möten för att ta 
tillvara önskemål. Ett annat sätt är att ha dialog med de boende i vardagen. Det finns olika metoder som 
boendet använder för att ta tillvarata de enskildas önskemål.  Den enskilde ska ges möjligheter till 
aktiviteter, ärenden på egen hand, utifrån egna intressen eller med personal. 

4.10. Daglig verksamhet, LSS § 9:10 
Insatsen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, 
gemenskap samt främja delaktighet i samhället. Verksamheten kan vara av habiliterande karaktär och ge 
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miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende, samt skapa en trygg och meningsfull 
dag. 

Personer som deltar i daglig verksamhet ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att 
påverka och utforma innehållet av sin vistelse. Val av verksamhetsinriktning utifrån intresse, önskemål 
och förutsättningar ska vara möjlig.  

4.10.1 Syfte med daglig verksamhet 
Daglig verksamhet är en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som 
inte utbildar sig. Syftet är att personer skall tillförsäkras en meningsfull sysselsättning genom sitt 
deltagande i den dagliga verksamheten. Med yrkesverksam ålder avses i första hand personer 18–67 år. 
Insatsen kan beviljas till personer som omfattas av personkrets 1 eller 2.  

En heltidsplats bedöms utifrån den enskildes förmåga och varje person har rätt att arbeta utifrån sina 
förutsättningar. Den enskilde får habiliteringsersättning för sin arbetsinsats på daglig verksamhet. 
Flexibiliteten ingår i insatsen som utformas utifrån den enskildes behov, förutsättningar och eventuellt 
önskemål. Beslut tas till och med 67-års ålder och gäller under förutsättning att den enskilde ej studerar 
eller förvärvsarbetar.  

4.10.2. Inflytande 
En genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde. Uppföljning, utvärdering och 
revidering av genomförandeplanen sker regelbundet och vid behov, dock minst två gånger per år. Den 
dagliga verksamheten ska på olika sätt arbeta med delaktighet och inflytande. Ett sätt är att ha 
regelbundna gemensamma möten med deltagarna, för att ta tillvara deltagarnas önskemål. Andra sätt är 
att ha nära dialog med deltagarna varje dag, det kan vara i samband med en aktivitet eller vid dagens 
slut. 

Deltagaren ska dessutom individuellt ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i vistelsen på 
daglig verksamhet. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter vars och ens behov, förutsättningar, 
intressen och önskemål. 

4.10.3. Verkställighet 
I Stenungsund lämnas beställningen till enhetschefen för mottagarteamet på daglig verksamhet. 
Mottagarteamet tar skyndsamt kontakt med den enskilde för ett lära-känna samtal där teamet försöker ta 
reda på vad man är intresserad av och ifall man är motiverad till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. När den enskilde har tilldelats en placering ansvarar utföraren för planering av 
insatsen, vilket görs tillsammans med den enskilde, kontaktpersonen och/eller företrädare. I 
Stenungsunds kommun har vi två större inriktningar på daglig verksamhet. En del som är närmare 
arbetsmarknaden, benämnt arbetsnära daglig verksamhet och en del av mer habiliterande karaktär 
benämnt som habiliterande daglig verksamhet. Varje person har möjlighet att välja vilken inriktning 
man är intresserad av. Man har alltid rätt att byta inriktning på sin dagliga verksamhet dock kan alla 
inriktningar inte alltid tillgodoses utan det erbjuds i mån av plats. 

4.10.4. Arbetsnära daglig verksamhet 
För att kunna välja arbetsnära daglig verksamhet behöver man vara motiverad till att komma ut på den 
reguljära arbetsmarknaden. Det erbjuds en möjlighet att praktisera internt och externt med personalstöd 
samt praktik externt utan personalstöd. Inom den arbetsnära dagliga verksamheten finns en 
karriärstrappa där det finns en möjlighet att gå vidare när man utvecklat fler förmågor. Slutsteget på 
trappan är möjlighet till förvärvsarbete.  
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4.10.5. Habiliterande daglig verksamhet 
För den habiliterande dagliga verksamheten finns ett varierat utbud av aktiviteter, ifrån 
sinnesstimulering till mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Vi erbjuder bland annat inriktningar 
inom media, café, lager och produktion. Vi har också skapande inslag i vår verksamhet för att stimulera 
kreativitet och skapande. Är man intresserad av den arbetsnära dagliga verksamheten så har man alltid 
möjlighet att ta kontakt med mottagarteamet för att se över möjligheterna att komma närmare den 
reguljär arbetsmarknaden.    

4.10.6. Innehållet i stödet 
Resor till och från daglig verksamhet 

Den enskilde får själv bekosta sina resor till och från daglig verksamhet. Vid behov av färdtjänst ansöks 
detta hos färdtjänsthandläggaren. I den mån det går promenerar verksamheten till och från arbetet.  

Lunch 

Varje person tar med sin egen lunch och värmer den på sin dagliga verksamhet 

Arbetstider 

Daglig verksamhet erbjuds vanligtvis dagtid helgfria dagar. Utföraren kan erbjuda daglig verksamhet på 
andra tider och beroende på behov kan individuellt anpassade arbetstider förekomma. I vissa fall kan 
även arbete hemifrån vara möjligt. Detta bedöms individuellt utifrån behov och önskemål. Daglig 
verksamhet har stängt enskilda dagar under året för planering.  

Personer som har daglig verksamhet har möjlighet till semester. Personen väljer själv under vilka veckor 
denna förläggs. Verksamheten erbjuder öppet under årets alla veckor men vissa verksamheter kan 
komma att stänga fyra veckor under sommaren. Då erbjuds personerna en plats på en annan verksamhet.  

Kostnad och ersättning 

Daglig verksamhet är kostnadsfri för personen. Aktiviteter och resor som erbjuds inom daglig 
verksamhet är kostnadsfria. Stenungsunds kommun betalar habiliteringsersättning till personer som 
deltar i daglig verksamhet. Syftet med ersättningen är att stimulera till deltagande i verksamheten. 
Habiliteringsersättningen betalas inte ut vid frånvaro såsom till exempel semester och sjukdom. Vid de 
fall verksamheten behöver stänga utifrån verksamhetens behov betalas habiliteringsersättningen ut. 
Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. 

4.10.7. Vid sjukdom 
Om en person är sjuk eller har någon smitta ska denne inte komma till den dagliga verksamheten med 
tanke på smittorisken för andra. Om personen insjuknar under vistelsen på den dagliga verksamheten 
kontaktas boendet/anhöriga och vistelsen avbryts. 

4.10.8. Frånvaro från daglig verksamhet 
Uteblir personen från daglig verksamhet under en längre period ska verksamheten arbeta motiverande 
med personen för att skapa förutsättningar för den enskilde att vilja komma tillbaka. Arbetet ska 
dokumenteras i den enskildes journal. Om den enskilde ändå uteblir kontaktar verksamheten 
mottagarteamet som i sin tur kan kontakta handläggare som kan göra en uppföljning för att utreda om 
behovet av daglig verksamhet kvarstår. 
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4.10.9. Aktivitetshuset  
Aktivitetshuset erbjuder stöd i form av sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Aktivitetshuset vänder sig till boende i Stenungsunds kommun från 18 års ålder. Inget biståndsbeslut 
eller remiss krävs för att delta i aktiviteterna. Det är en öppen verksamhet där deltagarna deltar i de 
aktiviteter de önskar. 

Aktivitetshuset erbjuder möjlighet att komma för att fika, laga mat, prata, spela spel och umgås. Utöver 
det har de en variation av studiecirklar exempelvis yogagrupper, musikgrupper och studiebesök. De har 
även en studiecirkel i ESL (Ett Självständigt Liv). 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 293 Dnr: KS 2021/329 
 
Svar på återremiss - Antagande av ny avfallstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan enligt dokumentet Avfallstaxa 2022. Taxan 
börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 % år 2023, 6 
% år 2024, 8 % år 2025 och 8 % år 2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 att återremittera ärendet för att precisera 
kostnader för det slopade producentansvaret på returpapper samt införandet av skatter på 
avfall.  

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den  
31 december 2021. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
materialåtervinning. Utifrån de avtal som kommunen har ingått innebär det slopade 
producentansvaret på returpapper ingen merkostnad för taxekollektivet. Detta beror på att 
kostnaderna för insamlingen av returpapper väntas motsvara de intäkter kommunen får för 
materialet från återvinningsbolaget. 

För införandet av skatter på avfall så är det förbränningsavgiften och kostnader för 
utsläppsrätter som kommer att öka de närmsta åren. Förbränningsskatten infördes 2020 med 
75 kr/ton för avfall som förbränns, 2021 höjdes denna kostnad till 100 kr/ton och 2022 höjs 
det till 125 kr/ton. Förbränningsskatten kommer vara kvar även efter 2022 men då kopplas till 
ett index. 

Kostnaden för utsläppsrätter som idag är ungefär 50 kr/ton avfall kommer enligt Renova öka 
under åren som kommer för att 2025 ligga på ca 200 kr/ton avfall och 2030 vara uppe i 
ungefär 400 kr/ton avfall. 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2021-09-28 § 102 
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss 2021-09-01 
Beslut kommunstyrelsen 2021-05-24 § 166 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 jfr gamla priser 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag, med ett förtydligande av beslutsformuleringen enligt följande: 
 
”Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan enligt dokumentet Avfallstaxa 2022. Taxan 
börjar gälla från och med den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 % år 2023, 6 
% år 2024, 8 % år 2025 och 8 % år 2026.” 
 
Johan Jönsson (M) föreslår att möjligheten att köpa "Blandat mat och restavfall" som tjänst 
tas bort. 
 
Olof Lundberg (S) avstyrker Johan Jönssons (M) förslag till ändring. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla allmänna utskottets förslag, med Olof 
Lundbergs (S) förslag om förtydligande av beslutsformuleringen. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsens godkänt allmänna utskottets förslag med Olof Lundbergs (S) förtydligande 
av beslutsformuleringen.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Johan Jönssons (M) förslag om ändring 
och finner att kommunstyrelsen avslagit ändringsförslaget.  
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 102 Dnr: KS 2021/329 
 
Svar på återremiss - Antagande av ny avfallstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 att återremittera ärendet för att precisera 
kostnader för det slopade producentansvaret på returpapper samt införandet av skatter på 
avfall.  

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den  
31 december 2021. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
materialåtervinning. Utifrån de avtal som kommunen har ingått innebär det slopade 
producentansvaret på returpapper ingen merkostnad för taxekollektivet. Detta beror på att 
kostnaderna för insamlingen av returpapper väntas motsvara de intäkter kommunen får för 
materialet från återvinningsbolaget. 

För införandet av skatter på avfall så är det förbränningsavgiften och kostnader för 
utsläppsrätter som kommer att öka de närmsta åren. Förbränningsskatten infördes 2020 med 
75 kr/ton för avfall som förbränns, 2021 höjdes denna kostnad till 100 kr/ton och 2022 höjs 
det till 125 kr/ton. Förbränningsskatten kommer vara kvar även efter 2022 men då kopplas till 
ett index. 

Kostnaden för utsläppsrätter som idag är ungefär 50 kr/ton avfall kommer enligt Renova öka 
under åren som kommer för att 2025 ligga på ca 200 kr/ton avfall och 2030 vara uppe i 
ungefär 400 kr/ton avfall. 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss 2021-09-01 
Kommunstyrelsen 2021-05-24 § 166 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 jfr gamla priser 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
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2021-09-01

 
Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Svar på återremiss, antagande av avfallstaxa 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan. Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 att återremittera ärendet för att precisera 
kostnader för det slopade producentansvaret på returpapper samt införandet av skatter på 
avfall.  

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper ska upphöra att gälla den 31 
december 2021. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och 
materialåtervinning. Utifrån de avtal som kommunen har ingått innebär det slopade 
producentansvaret på returpapper ingen merkostnad för taxekollektivet. Detta beror på att 
kostnaderna för insamlingen av returpapper väntas motsvara de intäkter kommunen får för 
materialet från återvinningsbolaget. 

För införandet av skatter på avfall så är det förbränningsavgiften och kostnader för 
utsläppsrätter som kommer att öka de närmsta åren. Förbränningsskatten infördes 2020 med 
75 kr/ton för avfall som förbränns, 2021 höjdes denna kostnad till 100 kr/ton och 2022 höjs 
det till 125 kr/ton. Förbränningsskatten kommer vara kvar även efter 2022 men då kopplas till 
ett index. 

Kostnaden för utsläppsrätter som idag är ungefär 50 kr/ton avfall kommer enligt Renova öka 
under åren som kommer för att 2025 ligga på ca 200 kr/ton avfall och 2030 vara uppe i 
ungefär 400 kr/ton avfall. 
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Beskrivning av ärendet 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Skatter och avgifter till staten för avfallshantering 
Förbränningsskatten infördes 1 januari 2020 med 75 kr per ton och sedan ökat för varje år och 
blir 125 kr per ton under år 2022. Utöver förbränningsskatten betalar 
förbränningsanläggningar även avgift för utsläppsrätter för avfall som förbränns.  

Årsavgiften för vanligaste villaabonnemanget, enligt förslag för år 2022, motsvarar kostnader 
för verksamheten enligt den approximativa fördelning som visas i figur 2. Förbränningsskatt 
och avgifter för utsläppsrätter utgör, tillsammans med moms, ca 21 % av totala årsavgiften. 

 
Figur 2  Föreslagen årsavgift för vanligaste villaabonnemanget är 2 784 kr per år för fast avgift och 

abonnemangsavgift. I figuren visas approximativ fördelning av avgiften på olika delar av 
verksamhetens kostnader. 

Under de närmaste åren kommer förbränningsskatt och kostnaden för utsläppsrätter att öka. 
Renova har redovisat i en prognos att kostnaden kommer att öka med ca 200 kr per ton. Det 
motsvarar en ökad kostnad för avfallsverksamheten på ca 1,3 miljoner kr, eller 4,2 % under de 
närmaste åren. För en genomsnittlig villa motsvarar ökningen av förbränningsskatt och 
utsläppsrätter en ökad kostnad på cirka 46 kronor/år och för en lägenhet, en så kallad Nils 
Holgersson-lägenhet1, motsvarar det ungefär 41 kronor/år och lägenhet. 

 
1. I en årlig undersökning sammanställs fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner 
för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. För jämförelsen används avgifter för ett fiktivt flerbostadshus för att 
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Barnkonsekvensanalys 
Taxan sätter en högre kostnad på abonnemang där utsortering inte sker. Detta kommer 
troligen få vissa abonnenter att vilja öka sin utsortering av biologiskt material vilket i sin tur 
ger bättre användande av resurser. Ur ett barnperspektiv så ger ett bättre resursutnyttjande ett 
lägre miljöavtryck med ljusare framtidsvisioner som resultat. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 12 om Hållbar konsumtion och produktion. 
Ärendet berör mål 7 om Hållbar energi för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, svar på återremiss 2021-09-01 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 
Avfallstaxa Stenungsund 2022 2021-09-01 jfr gamla priser 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 

 
förutsättningarna ska vara så lika som möjligt för olika kommuner. Resultatet redovisas i rapporten ”Fastigheten 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-24

  
 
 
 
 
§ 166 Dnr: KS 2021/329 
 
Antagande av ny avfallstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att precisera kostnader för det slopade 
producentansvaret (tidningspapper) samt införandet av skatter på avfall. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för 
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad, 
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka 
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och 
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2021-05-04 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Förslag ny avfallstaxa  
Förslag ny avfallstaxa med jämförelse med nu gällande avgifter 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet återremitteras för att precisera kostnader för det slopade 
producentansvaret (tidningspapper) samt införandet av skatter på avfall. 
 
Göder Bergermo (L) tillstyrker allmänna utskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden börjar med att fråga om ärendet 
ska återremitteras eller avgöras idag. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet.  



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-05-24

 
Beslut skickas till 
michael.koohler@stenungsund.se 
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Michael Kööhler Till kommunfullmäktige 
Enhetschef 
 
 
Antagande av ny avfallstaxa 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till höjningar av taxan med 6 %,  
6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. 

Sammanfattning av ärendet 
En ny avfallstaxa behövs på grund av kraftigt ökande kostnader de närmaste fem åren och för 
att styrningen i taxan behöver justeras. De ökade kostnaderna beror på ökad kapitalkostnad, 
ökat ansvar samt ökade behandlingskostnader. Styrningen i taxan justeras för att öka 
skillnaden mellan abonnemang med sortering jämfört med abonnemang med blandat mat- och 
restavfall, men även för att höja avgifter vid hämtning flera gånger per vecka.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunens kostnader för avfallsverksamheten kommer att öka kraftigt under de närmaste 
fem åren. Ökade kostnader beror på:  

- Ökad kapitalkostnad när ny återvinningscentral byggs. 
- Regeringen har lagt ansvar för insamling av returpapper på kommunerna från och med 

1 januari 2022. 
- Ökade behandlingskostnader, bland annat på grund av att förbränningsskatten höjs. 

Avfallsverksamheten har sedan tidigare år ett ackumulerat överskott som kommer att arbetas 
upp under de närmaste åren.  

Syftet med att höja taxan inför år 2022, innan det ackumulerade överskottet är upparbetat, är 
att undvika väldigt kraftiga höjningar senare. Genom att höja taxan inför år 2022 bedöms de 
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årliga förändringarna av taxan under åren 2022 till år 2026 att kunna hållas under 10 % vid 
varje enskild förändring. 

Om taxan inte höjs förrän det ackumulerade överskottet är upparbetat skulle taxan behöva 
höjas med mer än 30 % inför år 2025. Om taxan inte höjs inför år 2022 och istället höjs inför 
år 2023 och varje år fram till år 2026 behöver taxan höjas mellan 10 och 15 %. 

Föreslagna förändringar i avfallstaxan 
Nedan anges föreslagna förändringar i korthet: 

- Anpassning för ny lagstiftning: 
o Ordet ”hushållsavfall” används inte längre och avfallskollektivet får ökade 

kostnader för hantering av returpapper. 
 

- Miljöstyrning: 
o Större skillnad i kostnad mellan sorterade och osorterade abonnemang samt 

ökad kostnad vid tätare hämtning. Skillnaden i kostnad mellan hemkompost 
och matavfallskärl minskas. 
 

- Tjänster: 
o Ändringar i tjänster för att anpassa oss efter behov, bland annat tas tjänsten för 

hämtning av trädgårdsavfall bort och taxa för underjordsbehållare införs. 

Konsekvenser – Kunder 
- För en- och tvåbostadshus med det vanligaste abonnemanget, 190 liter för restavfall 

med tömning varannan vecka och 140 liter för matavfall med tömning 32 gånger per 
år, ökar totala kostnaden med 91 kr per år till 2 784 kr per år, inklusive moms. Det 
motsvarar en höjning med 3,4 %.  

- För flerbostadshus och verksamheter med sortering av matavfall och hämtning inte 
oftare än en gång per vecka ökar årskostnaden med tre till fyra procent. Variationer 
förekommer beroende på abonnemangets dimensionering.  

- Kunder med abonnemang med blandat mat- och restavfall får större höjning av 
avgiften. För en- och tvåbostadshus med 240 liter för blandat mat- och restavfall höjs 
avgiften med nästan 770 kr per år. Det motsvarar en höjning med nästan 20 %. 

- Flerbostadshus och verksamheter med hämtning flera gånger per vecka får också en 
större höjning av avgifterna.  

- Hur kostnaderna förändras för enskilda flerbostadshus och verksamheter beror på 
förutsättningarna för varje kund, hur enskilda abonnemang är dimensionerade och om 
sortering av matavfall sker. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
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Med föreslagna avgifter beräknas intäkterna för år 2022 bli cirka 32 miljoner kr, vilket är en 
ökning med ca 2,3 miljoner kr. Det innebär ändå ett beräknat underskott för 
avfallsverksamheten med ca 1,6 miljoner kr, baserat på preliminär budget för kostnader för år 
2022. 

I figur 1 nedan visas ekonomisk utveckling med höjning av intäkter från taxan inför år 2022 
med 8 % och därefter med 6 %, 6 %, 8 % och 8 % under åren 2023 till 2026. Det 
ackumulerade överskottet minskar och är i stort sett helt upparbetat efter år 2026. Det årliga 
resultatet är fortfarande negativt och ytterligare höjning av avfallstaxan inför år 2027 behövs 
med drygt 4 % för att få budget i balans. 

Observera att det kan tillkomma ytterligare kostnader som inte är kända idag och som kan 
innebär att taxan behöver höjas mer än 8 % under åren 2024 till 2026. 

 

 

 
Barnkonsekvensanalys 
Taxan sätter en högre kostnad på abonnemang där utsortering inte sker. Detta kommer 
troligen få vissa abonnenter att vilja öka sin utsortering av biologiskt material vilket i sin tur 
ger bättre användande av resurser. Ur ett barnperspektiv så ger ett bättre resursutnyttjande ett 
lägre miljöavtryck med ljusare framtidsvisioner som resultat. 
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1 Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag 
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, 
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 
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2 Avgifter vid hämtning av avfall 
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift  

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll 

Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns 
på fastigheten. 1 125 kr 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 620 kr 

Fritidshus, kr per hushåll 890 kr 

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress 563 kr 
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende 
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara 
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell 
17. 
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 
restavfall             

per år 

Rörlig avgift 
matavfall             

per år 
Total avgift    

per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.  
Hämtning av matavfall varje vecka 
sommartid* och varannan vecka resten av 
året. 

      

 

  

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 634,00 kr 200,00 kr 1 959 kr 

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 826,00 kr 200,00 kr 2 151 kr  

Hämtning av restavfall varannan vecka 
och matavfall hämtas som ovan         

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 142,00 kr 200,00 kr 2 467 kr 

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 459,00 kr 200,00 kr 2 784 kr 

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 2 005,00 kr 200,00 kr 3 330 kr 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

 

 
1 Se definition i kapitel 3.1 
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Småhus med gemensamhetslösning.  

I Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. Antal behållare, 
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.  
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för 
att få använda gemensamhetslösning. Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll 

 Rörlig avgift 
restavfall per år 

Rörlig avgift 
matavfall per år 

Gemensam avfallslösning, året runt 422 kr 254 kr 

Gemensam avfallslösning, året runt, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 1 422 kr 254 kr 

Gemensam avfallslösning, fritidshus 380 kr 229 kr 

Gemensam avfallslösning, fritidshus, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 1 280 kr 229 kr 

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift restavfall 
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 1 125 kr 634 kr 1 759 kr 

190 liter 13 1 125 kr 826 kr 1 951 kr 

140 liter 26 1 125 kr 1 142 kr 2 267 kr 

190 liter 26 1 125 kr 1 459 kr 2 584 kr 

240 liter 26 1 125 kr 2 005 kr 3 130 kr 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år Grundavgift per år Rörlig avgift per år Total avgift per år 

190 liter 26 1 125 kr 2 545 kr 3 680 kr 

240 liter 26 1 125 kr 3 697 kr 4 822 kr 
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2.3 Fritidsboende 
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka 
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan 
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Typ av hushåll och storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift  

per år 

Rörlig avgift 
restavfall 

per år 

Rörlig avgift 
matavfall   

per år Total avgift 
per år 

140 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 608 kr 370 kr 1 868 kr 

190 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 825 kr 370 kr 2 085 kr 

240 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 1 146 kr 370 kr 2 406 kr 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och  
i övrigt varannan vecka.  

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  

Storlek kärl 
Antal hämtningar  

per år 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift restavfall 

per år 
Total avgift 

per år 

140 liter 14 890 kr 818 kr 1 708 kr 

190 liter 14 890 kr 1 035 kr 1 925 kr 

240 liter 14 890 kr 1 356 kr 2 246 kr 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

  

Storlek kärl 

Antal hämtningar  

per år 

Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 

 per år 

Total avgift 

per år 

190 liter 14 890 kr 2 019 kr 2 909 kr 

240 liter 14 890 kr 2 933 kr 3 823 kr 
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall  

För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 509 kr 

Kärl 190 liter 52 2 930 kr 

Kärl 240 liter 26 2 181 kr 

Kärl 240 liter 52 3 966 kr 

Kärl 370 liter 26 2 930 kr 

Kärl 370 liter 52 5 859 kr 

Kärl 370 liter 104 12 656 kr 

Kärl 370 liter 156 20 215 kr 

Kärl 660 liter 26 4 544 kr 

Kärl 660 liter 52 9 089 kr 

Kärl 660 liter 104 19 632 kr 

Kärl 660 liter 156 31 356 kr 

 
Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 19 623 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 52 41 312 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 104 333 900 kr 

3 till 5 kubikmeter 26 32 706 kr 

3 till 5 kubikmeter 52 68 854 kr 

3 till 5 kubikmeter 104 361 400 kr 

 



 

9 

 

Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn. 
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast 
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår behandling av avfall, 
hyra, samt utsättning och hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.  
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter: 

Tjänst Avgift 

Schemalagd tömning, kr per tömning 2 383 kr 

 

Matavfall  

För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.  
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  

I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar 
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14. 
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32 737 kr 

Kärl 140 liter 52 1 197 kr 

Kärl 140 liter 104 2 586 kr 

Kärl 140 liter 156 4 130 kr 

Kärl 370 liter * 32 2 210 kr 

Kärl 370 liter * 52 3 591 kr 

Kärl 370 liter * 104 7 757 kr 

Kärl 370 liter * 156 12 389 kr 

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter 
kärl. 
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 1 kubikmeter 26 3 452 kr 

Mindre än 1 kubikmeter 52 7 268 kr 

Mindre än 1 kubikmeter 104 298 400 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 26 5 483 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 52 11 543 kr 

1 till 1,5 kubikmeter 104 301 800 kr 

 

Påsar för matavfall säljs buntvis. 
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall 

Storlek Rörlig avgift per påse 

22 liter 2,30 kr 

45 liter 4,65 kr 

60 liter 5,60 kr 

140 liter 7,50 kr 
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Blandat mat- och restavfall  

Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17. 
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 52 5 181 kr  

Kärl 240 liter 52 7 011 kr 

Kärl 370 liter 52 10 359 kr 

Kärl 370 liter 104 22 375 kr 

Kärl 370 liter 156 35 739 kr 

Kärl 660 liter 52 16 068 kr 

Kärl 660 liter 104 34 707 kr 

Kärl 660 liter 156 55 435 kr 

 
Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 29 488 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 52 62 081 kr 

Mindre än 3 kubikmeter 104 354 600 kr 

3 till 5 kubikmeter 26 52 038 kr 

3 till 5 kubikmeter 52 109 555 kr 

3 till 5 kubikmeter 104 402 100 kr 
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall 
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg 

Tjänst  
Rörlig avgift per 

tömning 

Extra tömning av kärl, inom 36 timmar 
helgfri vardag, per kärl 254 kr 

Extra säck vid ordinarie tömning. 
Beställning ska göras senast dagen före, 
inom normal arbetstid. Avgift per säck 69 kr 

Extra tömning av container, per container 2 860 kr 

Tillägg för dragväg, kr per behållare och 
hämtning   

11-20 meter 25 kr 

21-30 meter 50 kr 

31-40 meter 85 kr 

 

Returpapper i kärl 

Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall 
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.  
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 – 370 liter 13 834 kr 

Kärl 190 – 370 liter 26 1 283 kr 

Kärl 190 – 370 liter 52 2 566 kr 
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2.6 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

 
Tabell 19 Felsorteringsavgift 

Typ av behållare  Avgift kr per behållare och tillfälle 

Kärl för restavfall eller matavfall 300 kr 

Container eller underjordsbehållare för restavfall, 
matavfall eller grovavfall 1 500 kr 
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2.7 Grovavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror och annat elavfall får inte lämnas tillsammans med annat grovavfall. Vid 
behov av hämtning ska separat hämtning beställas. Annat farligt avfall får inte lämnas 
som grovavfall. 

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas2. 

Hämtning som ingår utan tilläggsavgift för småhus 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.  
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan, 
debiteras avgift för dubbelbemanning.  
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utan särskild behållare, utöver hämtning som ingår i 
abonnemang 

Tjänst  Avgift 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, inklusive trädgårdsavfall. 
För hämtning debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli  

Framkörningsavgift, kr per tillfälle 

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli 

710 kr 

50 kr 

Tilläggsavgift vid hämtning med dubbelbemanning, utöver ordinarie 
avgift ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.   250 kr 

 

 
2 Till exempel hämtas inte piano. 
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Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall 
som ställs på fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning 
av container sker under normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre 
dagar, hemtagning och behandling. 

Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms 
av entreprenören. 

Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande 
tjänst med intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan 
utställning ska ske och kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska 
stå på plats.  
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container 

Tjänst  Avgift 

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle 3 000 kr 

Container varannan månad, kr per år 18 000 kr 

Container en gång per månad, kr per år 36 000 kr 

 

2.8 Latrin 
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara 
försluten, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per 
behållare är 15 kg. 

 
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare 

Tjänst  Avgift 

Hämtning, kr per behållare, inklusive 
utställning av ny behållare 450 kr 

Utställning av behållare, ej i samband med 
hämtning, per tillfälle och behållare 250 kr 
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
3.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och 
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för 
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om 
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 

I övrigt gäller samma definitioner som i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds 
kommun. 

3.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för hantering av 
det avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun, 
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

3.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

• Tillgång till återvinningscentral 

• Samlare för farligt avfall 
För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje hushåll i 
småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3 
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga maximalt 15 
kg och inte vara längre än 1,2 meter. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som 
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

 

3.5 Abonnemang 
Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

• Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen 
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

• Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering 
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

• Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och 
restavfall. 
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

• Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9 
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i behållaren. 

• Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

• Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

3.6 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten 
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för dragväg  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  

Hämtning av grovavfall 

Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas3. 

 
3 Till exempel hämtas inte piano. 
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Hämtning som ingår utan tilläggsavgift 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas. 
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som 
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.   

3.7 Felsortering 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar 
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar 
för fast grundavgift enligt taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje 
hushåll abonnemangsavgift enligt  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus. 

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 
Uppehåll i hämtning av avfall 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

 
4 Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
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Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

3.9 Speciella tjänster och undantag  
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens 
Avfallsverksamhet besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  

3.10 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för 
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet. 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.  
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1 Inledning  
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. Avgifterna avser den hantering av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, med undantag 
för avgifter avseende slam. För avgifter avseende slam hänvisas till separat slamtaxa. 

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, 
Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 
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2 Avgifter vid hämtning av avfall 
Samtliga avgifter är inklusive moms.  

Årsavgift = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgifter 
för tilläggstjänster. 

2.1 Fast grundavgift 
Tabell 1 Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter 

Fastighet/verksamhet 
Grundavgift  

kr per år 

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll 

Om det finns flera bostäder på samma fastighet betalas en grundavgift för småhus och en 
grundavgift för lägenhet, enligt nedan, för varje ytterligare bostad med eget kök som finns 
på fastigheten. 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

Flerbostadshus, kr per lägenhet 
620 kr 

(596 kr) 

Fritidshus, kr per hushåll 
890 kr 

(856 kr) 

Verksamhet, kr per verksamhet och anläggningsadress 
563 kr 

(541 kr) 
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2.2 Villor och andra småhus med helårsboende 
Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl kan ses i Tabell 2. I tabellen visas 
även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska vara 
placerat högst 10 meter från tomtgräns1. I annat fall debiteras tilläggsavgift enligt Tabell 
17. 
Tabell 2 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 
restavfall             

per år 

Rörlig avgift 
matavfall             

per år 
Total avgift    

per år 

Hämtning av restavfall var fjärde vecka.  
Hämtning av matavfall varje vecka 
sommartid* och varannan vecka resten av 
året. 

      

 

  

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 634,00 kr 200,00 kr 

1 959 kr 
(2 108 kr)  

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32 1 125,00 kr 826,00 kr 200,00 kr 

2 151 kr 
(2 281 kr)  

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 13 + 32    

Borttagen 
tjänst 

(2 605 kr) 

Hämtning av restavfall varannan vecka 
och matavfall hämtas som ovan         

140 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 142,00 kr 200,00 kr 

2 467 kr 
(2 450 kr)  

190 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 1 459,00 kr 200,00 kr 

2 784 kr 
(2 693 kr)  

240 liter för restavfall och  
140 liter för matavfall 26 + 32 1 125,00 kr 2 005,00 kr 200,00 kr 

3 330 kr 
(3 113 kr) 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och varannan vecka resten av året. 

 

 
1 Se definition i kapitel 3.1 
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Småhus med gemensamhetslösning.  

I  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte sorteras kan kommunen ta bort 
gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 visas avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl. Antal behållare, 
hämtningsintervall och storlek bestäms av kommunens Avfallsverksamhet.  
Avgiften anges per hushåll och år. Det ska finnas minst 3 stycken anslutna hushåll för 
att få använda gemensamhetslösning. Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl, per hushåll 

 Rörlig avgift 
restavfall per år 

Rörlig avgift 
matavfall per år 

Gemensam avfallslösning, året runt 422 kr 
(906 kr) 

254 kr 
(165 kr) 

Gemensam avfallslösning, året runt, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 

1 422 kr 
(1 819 kr) 

254 kr 
(165 kr) 

Gemensam avfallslösning, fritidshus 380 kr 
(-) 

229 kr 
(ny tjänst) 

Gemensam avfallslösning, fritidshus, 
inklusive kärlskåp eller dylikt 

1 280 kr 
(-) 

229 kr 
(ny tjänst) 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 4 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år 

Grundavgift  
per år 

Rörlig avgift restavfall 
per år 

Total avgift  
per år 

140 liter 13 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
634 kr 

(586 kr) 
1 759 kr 

(1 668 kr) 

190 liter 13 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
826 kr 

(773 kr)  
1 951 kr 

(1 855 kr)  

240 liter 13 

1 125 kr 
(1 082 kr) Borttagen tjänst 

(1 082 kr) 

Borttagen 
tjänst 

(2 164 kr) 

140 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
1 142 kr 
(927 kr) 

2 267 kr 
(2 009 kr) 
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190 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
1 459 kr 

(1 170 kr)  
2 584 kr 

(2 252 kr)  

240 liter 26 
1 125 kr 

(1 082 kr) 
2 005 kr 

(1 590 kr)  
3 130 kr 

(2 672 kr)  

 

Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. 
Tabell 5 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek kärl Antal hämtningar 
per år Grundavgift per år Rörlig avgift per år Total avgift per år 

190 liter 
26 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

2 545 kr 
(2 353 kr) 

3 680 kr 
(3 435 kr) 

240 liter 
26 

1 125 kr 
(1 082 kr) 

3 697 kr 
(2 971 kr) 

4 822 kr 
(4 053 kr) 
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2.3 Fritidsboende 
Avfall från fritidshus hämtas under perioden från och med vecka 15 till och med vecka 
42. I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår 
att kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17. Extra hämtning utöver de som ingår i abonnemanget kan 
vid behov beställas mot avgift enligt Tabell 17. 
Tabell 6 Avgift för hämtning av restavfall och matavfall i kärl 

Typ av hushåll och storlek kärl 

Antal 
hämtningar 

per år 
Grundavgift  

per år 

Rörlig avgift 
restavfall 

per år 

Rörlig avgift 
matavfall   

per år Total avgift 
per år 

140 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 608 kr 370 kr 

1 868 kr 
(ny tjänst) 

190 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 825 kr 370 kr 

2 085 kr 
(2 016 kr) 

240 liter för restavfall och 140 liter för 
matavfall 14 +19* 890 kr 1 1460 kr 370 kr 

2 406 kr 
(2 325 kr) 

* Kärl för restavfall hämtas varannan vecka. Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med 
vecka 34 och  
i övrigt varannan vecka.  

 

Hämtning av restavfall under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.   
Tabell 7 Avgift för hämtning av restavfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras 

  

Storlek kärl 
Antal hämtningar  

per år 
Grundavgift  

per år 
Rörlig avgift restavfall 

per år 
Total avgift 

per år 

140 liter 14 
890 kr 
(- kr) 

818 kr 
(-) 

1 708 kr 
(ny tjänst) 

190 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
1 035 kr 
(801 kr) 

1 925 kr 
1 657 kr) 

240 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
1 356 kr 

(1 110 kr) 
2 246 kr 

(1 966 kr) 
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Blandat mat- och restavfall i kärl 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att 
kärlet ska vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall debiteras 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  
Tabell 8 Avgift för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

  

Storlek kärl 

Antal hämtningar  

per år 

Grundavgift 

per år 

Rörlig avgift 

 per år 

Total avgift 

per år 

190 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
2 019 kr 

(1 867,00 kr) 
2 909 kr 

(2 723 kr) 

240 liter 14 
890 kr 

(856 kr) 
2 933 kr 

(2 358,00 kr) 
3 823 kr 

(3 214 kr) 
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2.4 Flerbostadshus och verksamheter 
Restavfall  

För matavfall, se Tabell 12. Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.   
Tabell 9 Avgifter för hämtning av restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 26 1 509 kr (1 634 kr) 

Kärl 190 liter 52 2 930 kr (2 827 kr) 

Kärl 240 liter 26 2 181 kr (2 429 kr) 

Kärl 240 liter 52 3 966 kr (3 567 kr) 

Kärl 370 liter 26 2 930 kr (2 839 kr) 

Kärl 370 liter 52 5 859 kr (5 666 kr) 

Kärl 370 liter 104 12 656 kr (11 618 kr) 

Kärl 370 liter 156 20 215 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 26 4 544 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 52 9 089 kr (8 824 kr) 

Kärl 660 liter 104 19 632 kr (18 090 kr) 

Kärl 660 liter 156 31 356 kr (27 797 kr) 

 
Tabell 10 Avgifter för hämtning av restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 19 623 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 52 41 312 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 104 333 900 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 26 32 706 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 52 68 854 kr (66 848 kr) 

3 till 5 kubikmeter 104 361 400 kr (ny tjänst) 
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Container får bara användas i undantagsfall, till exempel vid badplatser och gästhamn. 
Schemalagd tömning avser abonnemang med minst tre tömningar med fast 
tömningsintervall minst var fjärde vecka. I abonnemang ingår hyra, samt utsättning och 
hemtagning av container, i avgift för schemalagd tömning.  
Tabell 11 Avgifter för hämtning av restavfall i container upp till 10 kubikmeter: 

Tjänst Avgift 

Schemalagd tömning, kr per tömning 2 383 kr (ny tjänst) 

 

Matavfall  

För restavfall se Tabell 9 eller Tabell 10.  
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  

I avgiften ingår små (9 liter) papperspåsar till matavfall. För större papperspåsar 
tillkommer avgift för papperspåsar till matavfall, enligt Tabell 14. 
Tabell 12 Avgifter för hämtning av matavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 140 liter 32 737 kr (ny tjänst) 

Kärl 140 liter 52 1 197 kr (oförändrad) 

Kärl 140 liter 104 2 586 kr (2 452 kr) 

Kärl 140 liter 156 4 130 kr (3 766 kr) 

Kärl 370 liter * 32 2 210 kr (ny tjänst) 

Kärl 370 liter * 52 3 591 kr (3 591 kr) 

Kärl 370 liter * 104 7 757 kr (7 356 kr) 

Kärl 370 liter * 156 12 389 kr (11 298 kr) 

* 370 liter kärl för matavfall får endast användas efter dispens från kommunen, när det är stora svårigheter att använda 140 liter 
kärl. 
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Tabell 13 Avgifter för hämtning av matavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 1 kubikmeter 26 3 452 kr (ny tjänst) 

Mindre än 1 kubikmeter 52 7 268 kr (6 840 kr) 

Mindre än 1 kubikmeter 104 298 400 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 26 5 483 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 52 11 543 kr (ny tjänst) 

1 till 1,5 kubikmeter 104 301 800 kr (ny tjänst) 

 

Påsar för matavfall säljs buntvis. 
Tabell 14 Avgifter för papperspåsar för matavfall 

Storlek Rörlig avgift per påse 

22 liter 2,30 kr (oförändrad) 

45 liter 4,65 kr (oförändrad) 

60 liter 5,60 kr (oförändrad) 

140 liter 7,50 kr (oförändrad) 
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Blandat mat- och restavfall  

Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17. 
Tabell 15 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i kärl 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 liter 52 5 181 kr (3 822 kr)  

Kärl 240 liter 52 7 011 kr (4 826 kr) 

Kärl 370 liter 52 10 359 kr (7 665 kr)  

Kärl 370 liter 104 22 375 kr (15 715 kr)  

Kärl 370 liter 156 35 739 kr (ny tjänst) 

Kärl 660 liter 52 16 068 kr (11 938 kr) 

Kärl 660 liter 104 34 707 kr (24 473 kr) 

Kärl 660 liter 156 55 435 kr (37 604 kr) 

Säck 160 liter 52 Erbjuds inte (3 855 kr) 

 
Tabell 16 Avgifter för hämtning av blandat mat- och restavfall i underjordsbehållare 

Storlek 
Antal hämtningar  

per år 
Rörlig avgift  

per år 

Mindre än 3 kubikmeter 26 29 488 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 52 62 081 kr (ny tjänst) 

Mindre än 3 kubikmeter 104 354 600 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 26 52 038 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 52 109 555 kr (ny tjänst) 

3 till 5 kubikmeter 104 402 100 kr (ny tjänst) 
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2.5 Tilläggstjänster för hämtning av avfall i kärl 
Tabell 17 Tilläggsavgifter för extra tömning och dragväg 

Tjänst  
Rörlig avgift per 

hämtning 

Extra tömning, inom 36 timmar helgfri 
vardag, per kärl 254 kr (oförändrad) 

Extra säck vid ordinarie tömning Beställning 
ska göras senast dagen före, inom normal 
arbetstid. Avgift per säck 69 kr (oförändrad) 

Extra tömning av container, inom 36 timmar 
helgfri vardag, per container 2 860 kr (ny tjänst) 

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl  Borttagen avgift (276 kr) 

Tillägg för dragväg, kr per behållare och 
hämtning   

11-20 meter 25 kr (oförändrad) 

21-30 meter 50 kr (49 kr) 

31-40 meter 85 kr (oförändrad) 

 

Returpapper i kärl 

Denna tjänst gäller inte för en- och tvåbostadshus. Avgift för restavfall och matavfall 
tillkommer, se Tabell 9 och Tabell 12 för abonnemang med kärl.  
Grundavgift enligt Tabell 1 tillkommer. 
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns.  
I annat fall debiteras tilläggsavgift för dragväg enligt Tabell 17.  
Tabell 18 Avgifter för hämtning av returpapper i kärl 

Storlek 
Antal hämtningar per 

år Rörlig avgift per år 

Kärl 190 – 370 liter 13 834 kr (ny tjänst) 

Kärl 190 – 370 liter 26 1 283 kr (ny tjänst) 

Kärl 190 – 370 liter 52 2 566 kr (ny tjänst) 
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2.6 Felsorteringsavgift 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 
Tabell 19 Felsorteringsavgift 

Typ av behållare  Avgift kr per behållare och tillfälle 

Felsortering vid småhus, fritidshus, 
flerbostadshus och verksamhet  

Borttagen avgift (276 kr) 

Kärl för restavfall eller matavfall 300 kr (Ny avgift) 

Container eller underjordsbehållare för 
restavfall, matavfall eller grovavfall 1 500 kr (Ny avgift) 
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2.7 Grovavfall och trädgårdsavfall 
Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas2. 

Hämtning som ingår utan tilläggsavgift för småhus 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas.  
Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som gäller för ett kolli enligt ovan, 
debiteras avgift för dubbelbemanning.  

 
Tabell 20 Avgift för budad hämtning av grovavfall, utöver hämtning som ingår i abonnemang 

Tjänst  Avgift 

Grovavfall, kr per kolli  
Borttagen avgift (657 kr) 

Beställd hämtning vid fastighet av grovavfall, 
inklusive trädgårdsavfall. För hämtning 
debiteras framkörningsavgift + avgift per kolli  

Framkörningsavgift, kr per tillfälle 

Avgift baserat på mängd avfall, kr per kolli 

710 kr (Ny avgift) 

50 kr (Ny avgift) 

Tilläggsavgift vid hämtning med 
dubbelbemanning, utöver ordinarie avgift 
ovan. Tilläggsavgift per hämtningstillfälle.   250 kr (Ny avgift) 

 

 
2 Till exempel hämtas inte piano. 
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Grovavfall i container 

Fastighetsinnehavare och samfällighetsförening kan beställa container för grovavfall som ställs på 
fastigheten en till tre dagar och sedan hämtas. Utställning och hemtagning av container sker under 
normal arbetstid. I avgiften ingår utställning, hyra upp till tre dagar, hemtagning och behandling. 

Container 10-12 kubikmeter ställs ut beroende på tillgänglig container. Storlek bestäms av 
entreprenören. 

Tjänsten kan beställas för ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande tjänst med 
intervall enligt tabell nedan. Tjänsten beställs minst sex arbetsdagar innan utställning ska ske och 
kunden anger vid beställningen hur många dagar containern ska stå på plats.  
Tabell 21 Avgift för hämtning av grovavfall i container 

Tjänst  Avgift 

Container vid enstaka tillfälle, kr per tillfälle 3 000 kr (ny tjänst) 

Container varannan månad, kr per år 18 000 kr (ny tjänst) 

Container en gång per månad, kr per år 36 000 kr (ny tjänst) 

 
 
  

Tabell  Avgift för hämtning av trädgårdsavfall. Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober. 

Tjänst  Avgift 

370 liter kärl  
Borttagen tjänst (957 kr) 

 

2.8 Latrin 
Hämtning sker inom fem (5) helgfria vardagar efter beställning. Behållare ska vara 
försluten För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje 
hushåll i småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till 
exempel: 3 stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga 
maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 meter. 
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, framställt vid farbar väg och vid behov rengjort på utsidan. Maxvikt per behållare är 
15 kg. 

 
Tabell 22 Hämtning av latrin, per behållare 

Tjänst  Avgift 

Hämtning, kr per behållare, inklusive 
utställning av ny behållare 450 kr (ny tjänst) 

Utställning av behållare, ej i samband med 
hämtning, per tillfälle och behållare 250 kr (ny tjänst) 
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3 Allmänna bestämmelser gällande avfallstaxan  
3.1 Definitioner 
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av 
återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och 
behandling av grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för 
kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 
av behållarstorlek, hämtningsintervall med mera. 

Villahushåll är boende i småhus, enskild fastighet. Till denna kategori räknas samtliga 
fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, 
hotell, båtklubbar med mera, som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 
Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är 
belägen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se bestämmelser om 
farbar väg i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun. 

I övrigt gäller samma definitioner som i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds 
kommun. 

3.2 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för hantering av 
det avfall som uppstår på fastigheten och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun.  

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 
av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 
varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

Avgiftsskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till Stenungsunds kommun, 
kundtjänst för renhållning, exempelvis vid ägarbyte eller ändrad faktureringsadress. 

3.3 Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden 
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom 
försäljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft 
veckan efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. 
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Fastighetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre 
avgift, påförs den högre avgiften retroaktivt.  

3.4 Grundavgift 
Grundavgiften betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år, se Tabell 1. 
Grundavgiften för samtliga kundgrupper ska finansiera kostnader för planering, 
utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.  

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i 
grundavgiften: 

• Tillgång till återvinningscentral 

• Samlare för farligt avfall 
För hushåll i småhus ingår också hämtning av grovavfall vid fastighet. Varje hushåll i 
småhus får lämna sammanlagt högst 10 kollin, föremål eller buntar. Till exempel: 3 
stolar + 4 säckar + 3 buntar = 10 kolli. Ett kolli, föremål eller bunt får väga maximalt 15 
kg och inte vara längre än 1,2 meter. 

Till lägenhet i flerbostadshus räknas alla lägenheter i hyresrätt och bostadsrätt. Eller vid 
uthyrning av del av fastighet som redan debiteras en grundavgift.  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel 
företag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i 
speciella boenden, till exempel äldreboende och gruppboende. 

Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår avfalls som 
kommunen ansvarar för, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

 

3.5 Abonnemang 
Abonnemang för villa och fritidshus 

Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang: 

• Källsortering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i Tabell 2 för åretruntboende och i Tabell 6 för fritidshus. Kommunen 
tillhandahåller två kärl; ett för matavfall och ett för restavfall. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i kärlet. 

• Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 4 för åretruntboende och i Tabell 7 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för restavfall. Kompostering 
ska anmälas enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

• Blandat mat- och restavfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall i Tabell 5 för åretruntboende och i Tabell 8 för 
fritidshus. Kommunen tillhandahåller ett kärl för blandat mat- och 
restavfall. 
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För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt Tabell 2, 
tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt Tabell 4. 
För behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift.  

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang: 

• Källsortering med kombination av abonnemang för restavfall, se Tabell 9 
och Tabell 10, och abonnemang för matavfall, se Tabell 12 och Tabell 13. 
Papperspåsar att lägga matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och 
ska användas innan avfallet läggs i behållaren. 

• Blandat mat- och restavfall, se Tabell 15 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

• Returpapper, se Tabell 18 för olika storlekar på kärl och 
hämtningsintervall. 

3.6 Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastigheten 
kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se Tabell 17.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos kommunen, kundtjänst för renhållning.  

Tillägg för dragväg  

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt Tabell 17.  

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid 
tomtgräns får inte överstiga 40 meter.  

Hämtning av grovavfall 

Hämtning sker vid tomtgräns eller vid ordinarie hämtningsplats för mat- och restavfall. 
Vitvaror, elavfall och annat farligt avfall får inte lämnas som grovavfall.  

Mindre föremål och trädgårdsavfall ska vara paketerat eller buntat i kollin. Ett kolli får 
väga maximalt 15 kg och inte vara längre än 1,2 m. 

Vid beställning ska kunden ange vad som ska hämtas för bedömning av om hämtning 
kan erbjudas3. 

 
3 Till exempel hämtas inte piano. 
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Hämtning som ingår utan tilläggsavgift 

En gång per år, under tidsperiod som bestäms i förväg av kommunen, kan hämtning av 
grovavfall från den egna fastigheten beställas. Sammanlagt max 10 kollin, föremål eller 
buntar får lämnas per tillfälle.  

Hämtning kan beställas, mot avgift 

Utöver hämtning som ingår utan tilläggsavgift kan hämtning av grovavfall beställas. 
Avgift betalas enligt Tabell 20. Vid hämtning av större eller tyngre föremål, än vad som 
gäller för ett kolli enligt ovan, debiteras avgift för dubbelbemanning.   

3.7 Felsortering 
Om avfall inte är sorterat enligt kommunens anvisningar har kommunen rätt att debitera 
felsorteringsavgift och att hämta avfallet på annat sätt än normal hämtning, vid behov. 
Vid upprepade felsorteringar kan abonnemanget omklassas till abonnemang för blandat 
mat- och restavfall, se Tabell 5, Tabell 8 eller Tabell 15. Abonnemang för blandat mat- 
och restavfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet. 

3.8 Avgifter vid undantag enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i lokala avfallsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun. 

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 

När två närboende hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare4 delar 
fastighetsinnehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar 
för fast grundavgift enligt taxa.  

Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens 
avfallsföreskrifter.  

Vid gemensam avfallslösning där tre eller flera hushåll delar på behållare betalar varje 
hushåll abonnemangsavgift enligt  Observera att avfallet måste sorteras. Om det inte 
sorteras kan kommunen ta bort gemensamhetslösningen. 

Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Tabell 3. Grundavgift per hushåll enligt Tabell 1 tillkommer. 

Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus. 

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Hämtningsintervall som erbjuds framgår av Tabell 4. 
Uppehåll i hämtning av avfall 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och 
behandlingsavgift.  

 
4 Enligt § 38 i lokala avfallsföreskrifter för Stenungsunds kommun 
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Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet 
omhändertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

3.9 Speciella tjänster och undantag  
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där 
förhållanden väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunens 
Avfallsverksamhet besluta om särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna 
avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken.  

3.10 Indexreglering 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1 MD. Basindex är indexnivån i november. Indexnivån avläses 1 augusti för 
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år.  

Avgifterna får justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift 
inklusive moms. Nya avgifter fastställs av kommunens Avfallsverksamhet. 

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.  
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§ 294 Dnr: KS 2021/409 
 
Återremitterat ärende - Antagande av VA-taxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning på 12 % år 2022 och 
ytterligare 12 % år 2023. VA-taxan börjar gälla den 1 januari 2022. Från och med 1 jan 2024 
ska taxan indexuppräknas med KPI (=konsumentprisindex). 

Retroaktiv debitering av kostnaden för förbindelsepunkter gällande dagvatten ska ej vara 
möjlig. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-09-20 § 247 
Beslut allmänna utskottet 2021-08-31 § 86 
Beslut allmänna utskottet 2021-06-01 § 71 
Bilaga begreppsförklaringar 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 2021-05-09 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) föreslår att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag, med 
tillägg om att från och med 1 januari 2024 ska taxan indexuppräknas med KPI 
(=konsumentprisindex) och retroaktiv debitering av kostnaden för förbindelsepunkter 
gällande dagvatten ska ej vara möjlig. 
 
Nedzad Deumic (KD), Jan Rudén (S) och Ulla Johansson (SD) tillstyrker Maria Renfors (M) 
förslag.  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag, med Maria Renfors (M) tillägg, och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

  
 
 
 
 
§ 247 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av VA-taxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till allmänna utskottet, med anledning av 
att befintligt förslag är otydligt på ett antal väsentliga punkter. Den nya VA-taxa ska skapa en 
mer rättvis fördelning av de kostnader som omfattas av förbrukningstaxan. Bland annat syftar 
den till att tydliggöra kostnader för dagvatten. Detta syfte missar man i befintligt taxeförslag. 
En omfördelning av den rörliga kostnaden till ökade fasta kostnader föreslås också. Vidare 
föreslås en ökning av anläggningsavgiften för att uppnå en bättre kostnadstäckning. 

Två nya fasta avgifter införs i förbrukningstaxan, § 14.1c) och d). Syftet med dessa går inte att 
härleda i taxeförslaget. Införandet av nya begrepp som bostadsenhet bör kanske avvaktas.  
 
En ny avgift införs i anläggningstaxan. § 5.1 a) innehåller en ny text om servisledningar. Den 
gamla §5.1 a) får ny numrering och blir då § 5.1 b). Den senare avgiften måste tydliggöras. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll allmänna utskottet 2021-08-31 § 86 
Protokoll allmänna utskottet 2021-06-01 § 71 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-09-20

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till allmänna 
utskottet, med anledning av att befintligt förslag är otydligt på ett antal väsentliga punkter. 
Den nya VA-taxa ska skapa en mer rättvis fördelning av de kostnader som omfattas av 
förbrukningstaxan. Bland annat syftar den till att tydliggöra kostnader för dagvatten. Detta 
syfte missar man i befintligt taxeförslag. En omfördelning av den rörliga kostnaden till ökade 
fasta kostnader föreslås också. Vidare föreslås en ökning av anläggningsavgiften för att uppnå 
en bättre kostnadstäckning. 

Två nya fasta avgifter införs i förbrukningstaxan, § 14.1c) och d). Syftet med dessa går inte att 
härleda i taxeförslaget. Införandet av nya begrepp som bostadsenhet bör kanske avvaktas.  
 
En ny avgift införs i anläggningstaxan. § 5.1 a) innehåller en ny text om servisledningar. Den 
gamla §5.1 a) får ny numrering och blir då § 5.1 b). Den senare avgiften måste tydliggöras. 
 
Maria Renfors (M) och Johan Jönsson (M) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 
Begreppsförklaringar  
Nedan anges förtydliganden om vad som avses med förekommande begrepp i denna rapport: 
 
Abonnentavtal: Avtal mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare för förhållanden som inte inryms 
inom VA-huvudmannaskapet, vattentjänstlagen, ABVA eller VA-taxan.  
 
ABVA: Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna VA-anläggningen. ABVA är ett 
dokument som reglerar villkoren för VA-abonnent för brukande av allmän VA-försörjning. Detta 
dokument fastställs genom fullmäktigebeslut.  
 
Allmän dagvattenanläggning: Dagvattenanordning som tillhör VA-huvudmannen. Allmän 
dagvattenanläggning kan bestå av underjordiska ledningssystem men även av öppna ytvattensystem 
såsom diken, dammar och dylikt.  
 
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats. Kan utgöras av gata, väg, park, 
torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. I frågor 
rörande VA-avgifter kan även mark som inte är detaljplanelagd som allmän plats ändå avgiftsbeläggas 
som allmän platsmark under förutsättning att dess användning kan likställas med allmän plats.  
 
Allmän va-anläggning: Allmän VA-anläggning utgörs av de VA-anläggningar som tillhör kommunal VA-
huvudman som har till ändamål att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och därmed uppfylla 
kommunens skyldigheter enligt vattentjänstlagen. I en allmän VA-anläggning ingår anläggningar 
såsom vattenverk, avloppsreningsverk, VA-ledningsnät, reservoarer, pumpstationer mm. I den 
allmänna VA-anläggningen ingår också VA-ledningar för anslutning av enskilda fastigheter, så kallade 
servisledningar. Servisledningar ingår i allmän VA-anläggning fram till den formellt viktiga 
”förbindelsepunkten” som utgör gränsen mellan allmän VA-anläggning och fastighets egen VA-
installation. Förbindelsepunkt är normalt placerad vid fastighetsgräns. Vardagligt används ofta 
begreppet ”kommunens VA-anläggning” i stället för ”allmän VA-anläggning”. Detta är dock olyckligt 
eftersom en kommun äger många VA-anordningar som inte ingår i den allmänna VA-anläggningen 
såsom VA-installationer inom kommunala fastigheter, rännstensbrunnar i gator mm.  
 
Allmän VA-försörjning: Samlingsbegrepp för de vattentjänster som VA-huvudmannen ansvarar för 
med syfte att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och därmed uppfylla kommunens 
skyldigheter vattentjänstlagen.  
Anläggningsavgift: Engångsavgift i VA-taxan som betalas vid anslutning av fastighet till allmän (kommunal) VA-
försörjning. Vid eventuell senare utökning av tomtyta, antal lägenheter/våningsyta ska dock tilläggsavgift till 
anläggningsavgift betalas. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-huvudmans kostnad för att 
bygga/utföra allmän VA-anläggning för försörjning av fastigheten. Benämns ofta som ”anslutningsavgift”. 
 
Avlopp: Samlingsnamn för bortledande av dagvatten, dräneringsvatten och spillvatten från samlad 
bebyggelse eller annan exploatering. Inom definitionen ingår även, men mer sällan, avledning av 
vatten från begravningsplats och vatten som har använts för kylning.  
 
Brukningsavgift: VA-taxans periodiskt återkommande avgift för brukande av allmän (kommunal) VA-
försörjning. Syftar till att täcka VA-huvudmans drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en 
anläggningsavgift.  
 
Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- eller smältvatten.  
 
Detaljplan: Plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur mark får 
användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas. Regleras av Plan- och bygglagen 
(2010:900).  
Dräneringsvatten: Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i 
dräneringsledning eller dike. 
 
Fastighetskategorier  
Bostadsfastighet eller fastighet som jämställs med bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 



uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd för vissa andra ändamål där vånings/lokalytan är det 
viktigaste sett till fastighetens nytta av sin VA-försörjning, och där användningen av VA-försörjningen 
påminner i hög grad av hur VA-försörjningen används i en bostad, tex för toalett, personlig hygien, 
matlagning mm. Exempel på fastighetstyper som bör klassas som jämställd med bostadsfastighet: 
Kontor, stormarknader, butiker, utställningslokaler, sporthallar, hotell, restauranger, hantverk, 
småindustrier, utbildning, sjukvård. Vilket framgår av beskrivning ovan ingår i princip alla fastigheter i 
denna kategori.  
 
Annan fastighet: Fastighet som är bebyggd för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt 
ovan jämställs med bostadsfastighet. Den vanligast förekommande faktorn för val av denna kategori 
är att det är fastighetens tomtyta som utgör den huvudsakliga nyttoaspekten för VA-användningen 
snarare än bebyggelsen eller användningen av VA-försörjningen inom bebyggelsen på fastigheten. 
Endast ett fåtal abonnenter hamnar inom denna kategori.  
 
Förbindelsepunkt: Den punkt som utgör gränsen mellan VA-installationer tillhörande fastigheten och 
allmän VA-anläggning som tillhör VA-huvudmannen. Normalt är förbindelsepunkten placerad vid 
fastighetsgränsen. VA-huvudmannen ansvarar för VA-ledningar (inklusive servisledning) från 
huvudledningar fram till förbindelsepunkten. VA-ledningar från förbindelsepunkten och vidare in på 
fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.  
 
Lägenhet: Avser i VA-taxesammanhang ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i verksamhetslokal som kategoriseras som jämställd 
med bostadsfastighet, räknas i föreslagen VA-taxa varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea (BTA) som en 
lägenhet. 
 
Omvandlingsområden: Utbyggnad av allmän VA-anläggning (VA-utbyggnad) för anslutning av befintlig 
bebyggelse där behov finns för att skydda människors hälsa eller miljön.  
 
Recipient: Sjö, å eller hav som avloppsvatten avleds till.  
 
Servisledning: Ledning som går mellan huvudledning (normalt i gatan) och fastighetens 
förbindelsepunkt som normalt är belägen vid fastighetsgräns.  
 
Servisventil: Avstängningsventil på vattenservisledning som används för att stänga av/släppa på 
vatten till den fastighet som servisledningen är ansluten till.  
 
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt som måste renas 
innan vattnet avleds till recipient. Hushållsspillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, 
matlagning, disk- och tvättmaskiner och liknande.  
 
Svenskt Vatten: Branschorganisation för Sveriges vattentjänstföretag / Sveriges VA-huvudmän. 
 
Svenskt Vattens basförslag på ny VA-taxa: Svenskt Vatten har upprättat en publikation, benämnd 
P96, som innehåller ett basförslag med alternativ till utformning av VA-taxor. Publikationen är författad 
av svensk expertis inom området. Det så kallade ”basförslaget” är det förslag som blivit den vanligast 
förekommande taxeutformningen och är det alternativt som mest tagit hänsyn till gällande rättspraxis 
och skapar bäst förutsättningar för att uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
 
Typhus: Fiktiva fastighetstyper upprättade av VA-branschen för att kunna jämföra avgiftsnivåer för VA 
mellan Sveriges kommuner. För närvarande åberopas normalt nedanstående två typhus:  
 
Typhus A: Normalvilla med en bostadsenhet (lägenhet) och tomtyta på 800m² med anslutningar till 
vatten, spillvatten och dagvatten. Årsförbrukning 150 m³.  
 
Typhus B: Flerbostadshus med 15 lägenheter och tomtyta på 800m² med anslutningar till vatten, 
spillvatten och dagvatten. Årsförbrukning 2000 m³. Två parallellkopplade vattenmätare.  
 
VA-abonnent: Avser i detta dokument fastighet som är ansluten till allmän VA-anläggning och att 
fastighetsägare därmed är kund hos VA-huvudmannen.  
 



Vattendirektivet: Vanligt använd formulering för EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till att 
säkerställa tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitét både idag och i framtiden. Vattendirektivet 
(200/60/EG) antogs år 2000 och infördes i svensk lagstiftning år 2004.  
 
VA-huvudman: Den som äger en allmän va-anläggning, inom Stenungsunds kommun är 
Kommunstyrelsen formellt VA-huvudman.  
 
VA-huvudmannaskap: VA-huvudmannaskapet inkluderar ansvar för allmän VA-försörjning inom 
fastställda VA-verksamhetsområden som avgiftsbeläggs enligt fastställd VA-taxa och övriga villkor 
enligt fastställd ABVA. VA-huvudmannaskapet inkluderar enbart VA-försörjning för hushållsändamål, 
innebärande att VA-försörjning för exempelvis industriella tillverkningsprocesser inte ingår i VA-
huvudmannaskapet. 
 
VA-kollektiv: Alla fastigheter / all bebyggelse eller exploaterad yta som är ansluten till den allmänna 
VA-anläggningen i en kommun och som genom VA-avgifter gemensamt finansierar VA-
huvudmannens kostnader för VA-försörjningen. Kan även beskrivas som summan av alla VA-kunder i 
en kommun som genom avgifter bekostar ordnandet och driften av den allmänna VA-försörjningen.  
 
Allmän vattenförsörjning: Tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.  
 
Vattentjänstlagen: Vanligt förekommande benämning på ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster”, 
vilket ibland även förkortas till ”LAV”.  
 
Verksamhetsområde för allmän VA-anläggning: VA-huvudmannen är skyldig att ombesörja VA-
försörjning där behov föreligger för människors hälsa eller miljön (LAV §6). Bedömning om var behov 
föreligger fastställs inte av VA-huvudmannen utan genom fullmäktigebeslut genom inrättande av 
verksamhetsområde. Verksamhetsområdena delas in i VA-försörjningens olika vattentjänster, vatten, 
spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområdena redovisas normalt i detalj på kartor.  
 
Verksamhetsutövare: Avser i detta dokument den som har den faktiska och rättsliga rådigheten för en 
verksamhet. Som exempel kan nämnas industrier, väghållare, föreningar, samfälligheter eller VA-
huvudman. Verksamhetsutövare behöver inte nödvändigtvis vara fastighetsägare.  
 
Öppen dagvattenavledning: Avser i detta dokument avledning av dagvatten på markyta eller i öppna 
diken, kanaler och dammar till skillnad mot slutna/underjordiska system såsom ledningar och tunnlar. 
 
9 Använda förkortningar  
V: Förkortning för vatten / dricksvattenanslutning.  
S: Förkortning för spillvatten / spillvattenanslutning  
D: Förkortning för dagvatten / dagvattenanslutning.  
Df: Dagvattenfastighet. Avgift som fastighetsägare betalar för att dagvatten avleds från fastigheten till 
allmän dagvattenanläggning.  
Dg: Dagvattengata. Avgift som fastighetsägare betalar för att dagvatten avleds från allmän platsmark.  
APH: Allmän platshållare, dvs huvudman för allmän platsmark eller mark som likställs med allmän 
platsmark. Utgör huvudsakligen av kommun i egenskap av huvudman för kommunala gator, parker, 
torg och annan mark som är detaljplanelagd som allmän platsmark. Kan även avse Trafikverket (till 
mindre del) i den mån statliga vägar är belägna inom verksamhetsområde och kan likställas med 
allmän platsmark.  
LAV: ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster”, i denna rapport benämnd ”vattentjänstlagen”. 
 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

  
 
 
 
 
§ 86 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av VA-taxa - bordlagt ärende 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innebärande en höjning på 12 % år 2022 och 
ytterligare 12 % år 2023, taxan ska inte indexregleras enligt KPI. VA-taxan börjar gälla den 1 
januari 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden Olof Lundberg (S) föreslår enligt följande:  
 
Höjningen för år 2022 och 2023 är bra, dock ska den inte räknas upp med KPI samtidigt, 
yrkar avslag för 2024 och 2025 för att vi inte vet vad anslutningen mot Kungälv kommer att 
kosta och då ska vi inte binda taxan. 

 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-08-31

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet beslutar i enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag 
och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 

 
 
 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

  
 
 
 
 
§ 71 Dnr: KS 2021/409 
 
Antagande av ny VA-taxa 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten. Den säkerställer 
att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda förutsättningar 
för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) motsvarande en 
täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar till att minska 
det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar föreligger vid 
nyanslutning av fastigheter. 
  
Brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter för brukande av VA-anläggningen) i 
den nya VA-taxan innebär en helt nödvändig omfördelning av avgiftsfördelning mellan 
abonnentkategorier där man får betala för de nyttor man använder. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 



 
 

Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2021-06-01

 
Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde och finner 
att så sker. 
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TAXA                 

För Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.  

Taxan är antagen av kommunfullmäktige den 202X-XX-XX enligt §X. Huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Stenungsunds kommun. Avgifter enligt denna 
taxa skall betalas till Stenungsunds kommun. 
§1 
För att täcka kostnader för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (Dagvatten gata) 
är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.   
§2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.  
§3 
I dessa taxeföreskrifter avses med   
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.   
Exempel på sådana byggnader är:  
Kontor Förvaltning  Stormarknader  
Butiker Utställningslokaler Sporthallar  
Hotell Restauranger  Sjukvård 
Hantverk Småindustrier Utbildning 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 
bebyggts.  
Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas 
varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS21054:2009 som en 
bostadsenhet. 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark.  
§4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:  
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.  
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.  
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.  
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.  
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda.  
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.  
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§5  
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

c) en avgift per m² tomtyta om 32,41 kronor om 40,51 kronor 
d) en avgift per bostadsenhet om 35 500 kronor om 44 375 kronor 
e)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 
byggnadernas bruttoarea (BTA).  
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).  
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs 
i 8.2.  
5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.  
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
5.6 Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd.  
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.  
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
bostadsenhet.  
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
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§6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgiften utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkterna för V, S och Df. 

om 73 120 kronor om 91 400 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 

om 29 000 kronor om 36 250 kronor 

c) en avgift per m² tomtyta om 52,13 kronor om 65,16 kronor 
d) en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 16 768 kronor om 20 960 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.  
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 
enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna.  
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som huvudmannen godkänner.  
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande 
av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.  
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen.  
6.5 Dras ytterligare servisledning och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgift enligt 6.1 a) och b). 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.  
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
§7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgiften utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Grundavgift för Df, om FP 
för Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 e) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
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Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.  
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet, skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
* Bebyggs bostadsfastighet tas det ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
§8 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt  

  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 
Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 
6.1 b) respektive 6.1 d).  
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.  
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre.  
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30% av avgifter enligt 5.1a) respektive 6.1a). Etableringsavgiften avses täcka 
huvudmannens merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av 
övriga servisledningar.  
§9  
Den som svarar för allmän platsmark ställs i ordning skall erlägga anläggningsavgift.  
Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 
en avgift per m² allmän platsmark för anordnande 
av dagvattenbortledning 

om 6,48 kronor om 8,10 kronor 
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§10  
Avgifter enligt §§ 5-9 är baserade på indextalet XXX,XX (202X-XX-XX) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avrundning skall ske till 
närmast heltal kronor inklusive moms med undantag för §5.1.c, §6.1.c och §9 där 
avrundning ska ske till närmast heltal ören inklusive moms. 
§11 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5 – 8 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
§12 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.  
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen, från den dag betalning skulle ha skett.  
12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas enligt 12.2.  
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
§13 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen 
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
huvudmannen överenskomna kostnader härför.  
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del, med avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.  
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.  
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§14 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) en fast avgift per år  om 1 916 kronor om 2395 kronor 
b) en avgift per m³ levererat vatten om 28,64 kronor om 35,80 kronor 
c) en avgift per år och bostadsenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet  

om 140 kronor om 175 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat 100-tal 
m² tomtyta för annan fastighet  

om 8 kronor om 10 kronor 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.  
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift  14.1 a) 25% 54% 16% 5% 
Avgift per m³  14.1 b) 35% 65% - - 
Avgift per bostadsenhet  14.1 c) 25% 55% 15% 5% 
Avgift efter tomtyta  14.1 d) 25% 55% 15% 5% 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en 
antagen förbrukning om 250 m³/bostadsenhet och år i permanentbostad och 150 
m³/bostadsenhet och år för fritidsbostad. 
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per bostadsenhet.  
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 50% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen.  
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- 
och miljödomstolen. 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 18. 
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14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70% av avgiften enligt 14.1 b). 
§15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark underhålls skall erlägga brukningsavgift. 
Avgift utgår med:  

 Utan moms Med moms 
en avgift per m² allmän platsmark för bortledande 
av dagvatten 

om 0,48 kronor om 0,60 kronor 

 
§16 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet 
skall avgift för spillvatten erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 
avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 
§17 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a).  
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 
Fast avgift  14.1 a) 25% 54% 16% 5% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 
Nedtagning av vattenmätare 452 kronor 565 kronor 
Uppsättning av vattenmätare 452 kronor 565 kronor 
Avstängning av vattentillförsel 452 kronor 565 kronor 
Påsläpp av vattentillförsel 452 kronor 565 kronor 
Montering av strypbricka i vattenmätare vid 
bristande betalning och annan försumlighet enligt 
§43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

904 kronor 1 130 kronor 

Demontering av strypbricka i vattenmätare efter 
bristande betalning och annan försumlighet enligt 
§43 i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

904 kronor 1 130 kronor 

Tillägg för vattenmätare i vattenmätarbrunn  724 kronor 905 kronor 
Undersökning av vattenmätare inkl montering:  

- Mätarstorlekarna Q34, Q310 och Q316: 
 

- Mätare större än Q316: 

 
1868 kronor 
 
904 kronor + 
verifierade 
kostnader för 
undersökning 
och frakt. 

 
2 335 kronor 
 
1 130 kronor + 
verifierade 
kostnader för 
undersökning och 
frakt. 

Förgävesbesök vid aviserat eller överenskommet 
besök. 

360 kronor 450 kronor 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
§19 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten 
och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
§20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 
halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 
annan grund som anges i §§ 14 och 16. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett.  
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§21 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§22 
Avgifter enligt §§ 14-18 är baserade på indextalet xxx,xx (202X-XX-XX) i 
konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Avrundning skall ske till 
närmast heltal kronor med moms, med undantag av § 14.1b) och § 15 där avrundning 
skall ske till närmaste heltal öre med moms. 

TAXANS INFÖRANDE 
§23 
Denna taxa träder i kraft 202X-XX-XX. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 
samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas 
i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut 
efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster.  
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Camilla Svensson Till kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Infrastruktur 
 
 
Antagande av ny VA-taxa  

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa innehållande en 4-årsplan för att uppnå budget i 
balans. VA-taxan börjar gälla den 1 januari 2022 och ska indexregleras enligt KPI årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommuns nuvarande VA-taxa är i behov av en större förändring för att uppfylla 
gällande krav enligt lagstiftningen och för att följa branschens utveckling. Taxan behöver 
också revideras för att få budgeten i balans kopplat till VA-anläggningens drift- och 
underhållsbehov samt kommande exploateringar och investeringar.  
 
Förslag till ny VA-taxa utgår från ett basförslag upprättat av Svenskt Vatten.  
Den säkerställer att lagstiftning följs och att rättspraxis beaktas samtidigt som den skapar goda 
förutsättningar för att vid lämplig avgiftssättning uppnå lagkravet om skälig och rättvis 
avgiftsfördelning. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) 
motsvarande en täckningsgrad på 80 % jämförelse med dagens 69 %. Avgiftshöjningen syftar 
till att minska det finansieringsunderskott som senare års ekonomiska uppföljning visar 
föreligger vid nyanslutning av fastigheter. 
  
Brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter för brukande av VA-anläggningen) i 
den nya VA-taxan innebär en helt nödvändig omfördelning av avgiftsfördelning mellan 
abonnentkategorier där man får betala för de nyttor man använder. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 
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Beskrivning av ärendet 
Anläggningsavgiften, som ofta benämns ”anslutningsavgift” utgör en engångsavgift som 
betalas vid anslutning av fastighet till allmän (kommunal) VA-försörjning. Vid eventuell 
senare utökning av till exempel tomtyta, antal lägenheter eller våningsyta utgår dock 
tilläggsavgift till anläggningsavgiften. Anläggningsavgiftens huvudsyfte är att täcka VA-
huvudmannens kostnad för att bygga/utföra allmän va-anläggning för försörjning av 
fastigheten.  
 
Avgift allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning  
Avser anläggningsavgift som allmän platshållare (APH) ska betala vid utbyggnad och/eller 
anslutning av allmän platsmark till allmän dagvattenanläggning. 
 
Brukningsavgiften är den periodiskt återkommande avgiften för brukande av allmän 
(kommunal) VA-försörjning. Brukningsavgiften syftar till att täcka VA-huvudmans drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-
anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 
 
Det nya förslaget av struktur till taxa medger en debitering av Vatten, spillvatten och 
dagvatten. Då nuvarande VA-taxas brukningsavgift endast innehåller avlopp som begrepp 
betalar fastigheter som enbart är anslutna till spillvatten även avgift för avledning av 
dagvatten. I samband med separering av begreppet avlopp till vattentjänsterna spillvatten 
respektive dagvatten balanseras nya avgiftsnivåerna upp på så sätt att fastigheter som både 
nyttjar dagvattentjänsterna och är anslutna till spillvattenförsörjning kommer belastas av 
högre brukningsavgift än de fastigheter som exempelvis enbart är anslutna till 
spillvattenförsörjningen. 
 
I grunden innebär denna förändring att efter införande av ny VA-taxa kommer fastighetsägare 
enbart betala avgifter för de vattentjänster som de nyttjar, vilket är en avgörande förutsättning 
för att uppnå lagkravet om skälig och rättvis avgiftsfördelning. 
 
Föreslagen VA-taxas kategorisering av fastigheter utgår helt från Svenskt Vattens basförslag 
till VA-taxa och därmed säkerställer att gällande lagstiftning och rättspraxis åberopas i förslag 
till ny VA-taxa. Aktuell kategorisering finns likt lägenhetsavgiften (som i ny VA-taxa föreslås 
ändras till bostadsenhetsavgift) och fördelningen dagvatten och spillvatten med i nuvarande 
VA-taxas anläggningsavgift men däremot inte i nuvarande VA-taxas brukningsavgift.  
 
En viktig VA-juridisk förutsättning är att VA-avgifter inte enbart ska fördelas utifrån verklig 
användning av VA-försörjningen utan även för själva brukningsrätten, dvs möjligheten att 
kunna nyttja VA-anläggningen. Logiken i dessa förutsättningar ligger i att VA-huvudmannen 
måste bygga upp och driva den allmänna VA-anläggningen så att den när helst behovet 
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uppstår kan nyttjas av alla anslutna fastigheter. Investeringar och drift av ledningsnät, 
vattenverk, reningsverk etcetera måste således baseras på årlig toppbelastning. 
I enlighet med Svenskt Vattens basförslag införs automatisk indexreglering i föreslagen ny 
VA-taxa. Indexreglering ska årligen ske baserat på KPI. Införandet innebär rent praktiskt att 
några politiska beslut inte erfordras för att VA-taxan ska följa samhällets generella 
kostnadsutveckling. Om man däremot vill införa andra revideringar i VA-taxan, eller 
avgiftsjusteringar som avviker mot fastställd KPI, krävs politiskt beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nytt förslag till VA-taxa ska ge en större täckningsgrad vid nya exploateringar samt ge 
förvaltningen möjligheten att öka arbetet med drift och underhåll av befintliga anläggningar. 
Taxan beräknas också kunna betala tillbaka den skuld som verksamheten dragit på sig till 
skattekollektivet inom tre år. 
 
För att få en budget i balans föreslår förvaltningen följande höjningar på förbrukningsavgiften 
inom ny taxestruktur utöver beräknat konsumentprisindex (KPI), enligt beräkningar ska då det 
egna underskottet vara betalt inom 3-årsregeln och verksamheten för Vatten och Avlopp når 
en budget i balans: 
 

År 2022 2023 2024 2025 
Höjning  12% 12% 5% 5% 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutet kommer att leda till att förvaltningen kan på ett strategiskt sätt planera och förbättra 
miljön där breddningar av avloppsvatten sker samt öka underhåll av vattenledningar för att 
minska ut läckage.  
 
Juridiska bedömningar 
Med den nya taxan kommer kommunen kunna uppfylla lagkrav kring hur avgifter ska tas ut 
inom VA-verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-27 
Förslag till ny VA-taxa 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
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Beslut skickas till 
Camilla.svensson@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 299 Dnr: KS 2018/602 
 
Granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för Kyrkeby 3:33 
och 3:34, Jörlandaskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med Plan-och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheterna Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 
3:34. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det 
idag saknas tillräckliga utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i 
framtiden. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen drivs 
med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 september och 24 september 2020. Total 17 
yttrande inkom. Kompletterande utredningar avseende geoteknik, dagvatten och skyfall, trafik 
och buller samt mindre ändringar av byggrätten arbetades in i planförslaget som ställdes ut på 
granskning mellan 3 juni och 24 juni 2021. Totalt 11 yttranden inkom i granskningen. Efter 
granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-12 
Plankarta med planbestämmelser, 2021-10-11 
Planbeskrivning, 2021-10-11 
Illustrationskarta, 2021-10-11 
Granskningsutlåtande 2021-10-11 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 
Helena.cessford@stenungsund.se 
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Fabiana Tomé Till kommunfullmäktige 
Planarkitekt 
 
 
Granskningsutlåtande och antagande av detaljplan för Kyrkeby 3:33 
och 3:34, Jörlandaskolan  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen i enlighet med Plan-och bygglagen 
(2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I februari 2019 påbörjades ett detaljplanearbete för fastigheterna Kyrkeby 3:33 och Kyrkeby 
3:34. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det 
idag saknas tillräckliga utrymme för undervisning och antalet elever förväntas att öka i 
framtiden. Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Detaljplanen drivs 
med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 september och 24 september 2020. Total 17 
yttrande inkom. Kompletterande utredningar avseende geoteknik, dagvatten och skyfall, trafik 
och buller samt mindre ändringar av byggrätten arbetades in i planförslaget som ställdes ut på 
granskning mellan 3 juni och 24 juni 2021. Totalt 11 yttranden inkom i granskningen. Efter 
granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. Detaljplanens syfte är att pröva 
möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckliga utrymme för 
undervisning och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Skolans utbyggnad behöver  
vara i anslutning till den befintliga byggnaden på grund av funktions- och 
trafiksäkerhetsmässiga skäl.  
 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som 
ligger mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs 
av fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar 
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planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). 
Norrut gränsar planområdet till befintlig bebyggelse.  
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen, dels av gräsmark i den 
södra delen av området. I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en 
hällristning. En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med 
fornminnet. I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är ett 
biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet. Planområdet ligger inom ett 
villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 300 meter finns Jörlanda kyrka och på andra 
sidan av väg 574 (Bagarevägen) finns det ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr 
om planområdet i anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en 
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet. På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder 
om Jörlandaskolan har stått tillfälliga moduler med klassrum som hade ett tidsbegränsat 
bygglov som gick ut maj 2021.  
 
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett till två plan med 
tillhörande ytor för lek, parkering, angöring för leverans, samt idrottshall.  
Skolan planeras i anslutnings till de befintliga byggnader och där befintliga träd och 
vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt i barnens miljö. Placering och 
utformning av skolbyggnader samt kring ytor sker på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
landskapets karaktär och topografi. Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med 
hänsyn till de befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärkas. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen ÖP2020:s intentioner samt i linje 
med Stenungsunds kommuns vision och målsättning för skolor. 
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Detaljplanens genomförande bedöms av kommun och länsstyrelse inte innebära betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamråd med Länsstyrelsen gällande bedömning av 
miljöpåverkan genomfördes den 17 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2020 § 259 att skicka ut planförslaget på samråd i 
enlighet med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt att godkänna 
undersökningssamrådet. Detaljplanen var ute på samråd mellan den 3 och 24 september 2020. 
17 yttranden inkom från myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med 
synpunkter. Dessa besvarades i en samrådsredogörelse. Med anledning av synpunkter som 
framförts i samrådet fördjupades planförslaget med avseende skyfalls-och dagvattenhantering; 
geoteknik; buller; trafik samt även vissa ändringar avseende bebyggelsens omfattning, 
utformning och administrativa bestämmelser. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2021 § 174 att godkänna samrådsredogörelsen, 
upprätta granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med 
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §.  
Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 juni och 24 juni 2021. 11 yttranden inkom från 
myndigheter, privatpersoner och andra intressenter, varav flera med synpunkter. Dessa 
besvarades i ett granskningsutlåtande.  
Efter granskningen mindre ändringar utförts i planhandlingarna. 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för detaljplanearbetet regleras i plankostnadsavtal (2019-03-11).  
Stenungsunds kommun svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, 
anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsreglering samt kostnader enligt 
plankostnadsavtalet. Det kommer att behöva byggas ut en förbättrad gång- och cykelväg. 
Utredningar av förutsättningar och kostnader pågår. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för skolor. Arbetet med 
den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut idag och de förutsättningar som finns för 
att uppnå en bra skolmiljö. En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 
5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och ge dem 
inflytande i planeringen. Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som 
bedöms positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är några av de 
punkter som elevernas har uttryckt som förslag på förbättringar. 
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Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör framförallt mål nummer 3 om god hälsa och välbefinnande, mål nummer 4 om 
god utbildning, mål nummer 11 om hållbara städer och samhällen, mål nummer 14 om hav 
och marina resurser och mål nummer 15 om ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-07-12 
Plankarta med planbestämmelser, 2021-10-11 
Planbeskrivning, 2021-10-11 
Illustrationskarta, 2021-10-11 
Granskningsutlåtande 2021-10-11 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Fabiana.tome@stenungsund.se 

Helena.cessford@stenungsund.se 
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 BAKGRUND  
 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en utbyggnad av 
Jörlandaskolan, då det idag saknas tillräckligt utrymme för undervisning 
och antalet elever förväntas att öka i framtiden. Den gällande 
byggnadsplanen tillåter inte det behov av utbyggnad som finns, vilket 
föranleder att en ny detaljplan måste tas fram för att kunna bygga ut och 
tillgodose skolans behov. 
 
Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i 
”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 574 (statligt vägnät) och E6. 
Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster 
avgränsas planområdet av fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster 
av väg 574 (Bagarevägen). Norrut avgränsas planområdet av  
befintlig bebyggelse. 
 

Fig 1: Översiktskarta  Fig 2: Översiktskarta med planområdet 
 

Fastighetsägare 
De aktuella fastigheterna som berörs är Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 
3:34 som alla ägs av Stenungsunds kommun. 

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Politiskt ställningstagande 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2005-05-11 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplaner för 
förskola i anslutning till Jörlandaskolan samt kontorsbyggnad i anslutning 
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till Svenska kyrkans församlingshem i Jörlanda, samt att sända ut 
planförslaget för samråd enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen. 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden varade från den 24 mars 2006 
till och med den 21 april 2006. 
 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan.  
 
Den 2019-02-18 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltning i uppdrag 
att påbörja arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget 
på samråd i enlighet med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt 
att godkänna undersökningssamrådet. Detaljplanen var ute på samråd 
mellan den 3 och 24 september 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna 
samrådsredogörelsen, upprätta granskningshandlingar och skicka ut 
planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
5 kap. 18 §. Detaljplanen var ute på granskning mellan 3 och 24 juni 2021. 
 
Planarbetet handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
 
Planer, bygglov och riktlinjer 
Översiktsplan 
Stenungsunds gällande översiktsplan ÖP 2020 antogs 2020 -12 -17 och vann 
laga kraft 2021-01-15. I ÖP 2020 anges det att i Jörlanda centrum 
finns bland annat Jörlandaskolan för årskurserna F-6, flera förskolor, 
livsmedelsbutik, restauranger och bageri. Vidare anges det att 
centrumutveckling bör ske genom förtätning och omvandling. Planen bedöms 
vara i linje med ÖP:s intentioner. 
 



 10 

 
 
Fig. 3: Utsnitt ur översiktsplan för Stenungsunds kommun, Jörlanda (ÖP 2020) 
 
Fördjupad översiktsplan Jörlanda 
I gällande fördjupad översiktsplan Jörlanda som antogs maj 1994 anges 
det som mål att utrymme skall reserveras för ny- eller tillbyggnad med 
ytterligare en låg-och mellanstadieparallell. Planen bedöms vara i linje med 
FÖP:s intentioner. 
 
Detaljplaneprogram för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda 
Planprocessen har inletts med att ett detaljplaneprogram arbetats fram och 
sänts ut för samråd. Programsamrådstiden har varat från den 24 mars 
2006 till och med den 21 april 2006. 
Tekniska utskottet beslutade 2006-11-06 att godkänna 
samrådsredogörelsen och beslutade vidare att ta fram förslag till detaljplan 
för förskola vid Jörlandaskolan. Detaljplaneprogrammet undersökte dels 
om möjligheten att i anslutning till Jörlandaskolan bygga en förskola med 
fyra avdelningar och dels om möjligheten att uppföra en ny kontors- och 
personalbyggnad för Svenska kyrkans behov. Dessutom hade programmet 
som syfte att bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och 
erfarenheter från de berörda. 
 
Gällande detaljplaner 
Planområdet ligger inom byggnadsplan nr 02 för Jörlanda Stationssamhälle 
(1959) för område medger allmänt ändamål men med begränsad omfattning. 
Söder om Jörlandaskolan medger byggnadsplanen för allmän plats, ”park” 
där det fanns ett tidsbegränsat bygglov som var giltigt till maj 2021. 
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Figur 4. Utsnitt ur byggnadsplan nr 02 Jörlanda Stationssamhälle 
 
Planområdet angränsar till Stadsplanen nr 67 i nordväst. 

Figur 5. Utsnitt ur stadsplanen nr 67 Jörlanda Kyrkeby 
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Planområdet angränsar också till byggnadsplan nr 24 i sydost och 
byggnadsplan nr 25 i norr. I väster angränsar planområdet till detaljplan nr 
320, se figur 6.  

Figur 6. Utsnitt ur kartportalen som visar gällande detaljplaner i området och 
detaljplaneområdet markerat i blått, https://kartportalen.stenungsund.se (2021-05-03) 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
MARKANVÄNDNING 
 
Mark och natur 
Detaljplaneområdet upptas dels av bebyggd mark i den norra delen och 
dels av gräsmark i den södra delen av området.   
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Figur 7. Norra delen av planområdet. 
 
Gräsmarken används inte i dagsläget och är av begränsat odlings- och 
bruksvärde till förmån för skolans utbyggnad enligt kap 3 kap 4§ 
miljöbalken. Skolans utbyggnad behöver vara i anslutning till den befintliga 
byggnaden på grund av funktions-och trafiksäkerhetsmässiga skäl.  
 

 
Figur 8. Södra delen av planområdet. 
 
I anslutning till den södra delen av planområdet finns det en hällristning 
med RAÄ-nummer: Jörlanda 46:1.  
 
En åkerholme som utgörs av två mindre berghällar finns i kombination med 
fornminnet. Åkerholmar är biotopskyddade enligt miljöbalken 7 kap 11 §.  
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Figur 9. Åkerholme.  https://kartportalen.stenungsund.se (2021-02-04) 
 
Detaljplanen tar hänsyn till åkerholmen och fornminnet genom att behålla 
ett avstånd mellan bebyggelse och åkerholmen vilket gör fortsatt skötsel av 
ytan kring åkerholmen möjlig.  
 
Detaljplanen bedöms inte ha inverkan på åkerholmens naturvärden då det 
fortfarande är möjligt att upprätthålla skötseln av marken runt omkring. 
Avståndet mellan åkerholmen och planerad bebyggelse uppskattas till 30 
meter, då ett skyddsavstånd av 40 meter tas mellan fornminnet och den 
planerade bebyggelsen. 
 
I den östra delen av området längs plangränsen finns det en bäck som är 
ett biflöde till Jörlandaån som ansluts söder om planområdet.  
 
Planområdet präglas av en höjdskillnad om cirka 6 meter med högsta 
punkt i väst och lägsta punkt i sydost. Inom områdets östra del ned mot 
bäcken varierar markytans lutning mellan ca 1:10 och ca 1:5 med lokala 
branta partier med lutning 1:3. Inom den sydvästra delen av området är 
marken relativt flack. 
 
Gräsmarken och en kantzon utmed vattendraget ska bevaras för att 
skydda växt-och djurlivet kring bäcken samt för att ge förutsättningar för att 
förstärka landskapsvärden och upplevelsen av kulturmiljön. Kantzonen 
kommer även att bidra till att rena och fördröja dagvatten. 
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Det finns rapporterade fynd av tre fladdermusarter i närområdet och med tanke 
på att lövskogsklädda trädridåer utmed vattendrag är en viktig miljö för 
fladdermöss bör det även bevaras av detta skäl. 
Ljussättningen av området ner mot bäcken bör utformas på ett sätt så att 
ljuset riktas bort från trädridån. 
 
Befintliga träd i anslutning till skolan bevaras för skuggning och andra 
ekosystemtjänster samt att nya träd och buskar planteras för att bidra till 
platsens kvalité.  
 
Bebyggelse 
Planområdet ligger inom ett villaområde. Söder om detaljplaneområdet, cirka 
300 meter, finns Jörlanda kyrka och på andra sidan av Bagarevägen finns det 
ett bageri. Livsmedelsbutik och pizzeria finns norr om planområdet i 
anslutning till pendelparkering. Den gamla järnvägsstationen, som har en 
annan funktion idag, och E6 ligger öster om planområdet.  
På fastigheten Kyrkeby 3:34 söder om Jörlandaskolan har stått tillfälliga 
moduler med klassrum som hade ett tidsbegränsat bygglov som gick ut maj 
2021.  
 

 
Figur 10. Jörlanda skola och tillfälliga moduler. 
 
Planförslag 
Skolutbyggnad och utemiljö 
Planförslaget prövar markens lämplighet för en tillbyggnad av skolan i ett 
till två plan med tillhörande ytor för lek, bollplan, parkering, angöring för 
leverans, samt idrottshall.  
 
Skolan planeras i anslutning till de befintliga byggnaderna och där 
befintliga träd och vegetation ska bevaras och integreras på ett lekfullt sätt 
i barnens miljö. Placering och utformning av skolbyggnader samt kring ytor 
skall ske på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapets karaktär 
och topografi.  
Gestaltningsmässigt utformas skolbyggnaderna med hänsyn till de 
befintliga byggnaderna så att platsens identitet förstärks. 
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Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits 
skolverksamheten tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som 
detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella 
fastigheterna omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
 
Även om det inte finns några bindande riktlinjer för hur stor friyta som 
behövs för att säkerställa en god skolmiljö, beräknas det vanligtvis efter 
Boverkets rekommendation till 30 kvadratmeter per elev, där minst 3000 
kvadratmeter friyta är sammanhängande lekyta.  
Boverkets rekommendationer påpekar också att i bedömningen av storlek 
och kvalitéer på friytor även kan ingå tillgång på och tillgänglighet till 
närliggande lekområden, parker och grönområden, bollplaner, 
idrottsplaner, bad och naturområden. 
 
Friytor varierar i olika kommuner och i olika skolor beroende på områdets 
och stadens förutsättningar. Stockholms Stad hade år 2017 den allra 
minsta ytan per elev i grundskolorna med 14,9 kvadratmeter enligt rapport 
från Statiska Centralbyrån (SCB, 2018).  
Göteborgs Stad uppmärksammades också i rapporten som en av de större 
tätorter som hade mindre friyta per elev. Göteborgs stads har sedan 2014 
som mål att erbjuda 20 kvadratmeter friyta per elev för årskurs F-3 och 15 
kvadratmeter per elev för årskurs 4-9.   
 
Riktmärke för inomhusyta (LOA) varierar också i olika kommuner där till 
exempel Göteborgs Stad räknar med 10 kvadratmeter per elev exklusive 
idrott och Stockholms Stad anger för grundskola ett riktvärde om 10 
kvadratmeter per elev inklusive idrott.  
 
Stenungsunds kommun utgår från ett schablonvärde i form av bruksarea 
(BRA) av 12 kvadratmeter per elev för skollokaler exklusive idrott och har i 
dagsläget inga riktlinjer eller målsättningar för friyta per elev och det 
anpassas efter fall till fall. 
 
En skolbyggnad som rymmer 525 elever beräknas då till ca 5 250–6 300 
kvadratmeter LOA respektive BRA exklusive idrott och till ca  
10 500–16 000 kvadratmeter friyta.  
 
Planförslaget möjliggör 8 500 kvadratmeter bruttoarea (inklusive idrott) och 
6 500 kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär att förslaget möjliggör ca 
12 000 kvadratmeter friyta som motsvarar ett maximumantal av cirka 16 
kvadratmeter bruttoarea per elev (inklusive idrott) samt ett minimumantal 
av cirka 23 kvadratmeter friyta per elev.  
Om idrottsytan exkluderas från beräkningen möjliggör planförslaget cirka 
13 kvadratmeter bruttoarea per elev. 
 
Gräsmarken och vegetationskanten som sparas efter bäcken medför 
många värden på platsen i form av ekosystemtjänster samt rumsliga 
värden som skolan kan dra nytta av.  
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Träd och vegetation bevaras för skuggning av gård och byggnadskropp 
samt nya träd och buskar planteras för att bidra till att höja platsens kvalité. 
Vuxna träd i stadsmiljö hjälper, bland annat, med att syresätta omgivande 
luft, att rena luften från partiklar och att omhänderta dagvatten. 
 
Även för buller spelar träd och grönska stor roll i människans upplevelse av 
sin närmiljö. Planförslaget tar tillräckligt avstånd från Bagarevägen för att 
säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. Parkeringsytor samt 
angöringsytor för leverans planeras anslutas från den.  
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Personalparkering, korttidsparkering för hämtning och 
lämning av barn anordnas i den sydvästra delen av planområdet. 
Cykelparkering med skärmtak, anordnas i anslutning till skolentréer  
och cykelväg. 
 
ILLUSTRATION 
 
 

 
 
Figur 11. Utsnitt ur illustrationskarta tillhörande planförslaget som visar möjligt förslag 
till utformning. 
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PLANBESTÄMMELSER  
 
 

 

 
Figur 12. Plankarta tillhörande planförslaget. 
 
 
Planförslaget innebär följande bestämmelser: 
 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 
_Användning S Skola 

 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 
 
_ Bestämmelse om största bruttoarea i m², e1 8500  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 16 kvadratmeter bruttoarea per 
elev (inklusive idrott). 
 
_ Bestämmelse om största byggnadsarea i m², e2 6500 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra cirka 23 kvadratmeter friyta per elev. 
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Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
_ Bestämmelse endast komplementbyggnad får placeras 

 
Bestämmelsen syftar till att följa den befintliga kvarterstrukturen i området. 
Bestämmelsen syftar också till att huvudbyggnad tar tillräckligt avstånd från 
Bagarevägen för att säkerställa en god ljudmiljö både inne-och utomhus. 
 
_ Bestämmelse om högsta byggnadshöjd i meter, 9 

  
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra skolbyggnad i ett till två plan samt 
idrottshall.  
 
_ Bestämmelse om takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen, 
0–45 

 
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra olika takutformningar och 
taklutningar som kan vara beroende av olika typer av taktäckningsmaterial 
eller beläggning som t.ex gröna tak.  
 
Utformning 
_ Bestämmelse om fasad ska utformas av trä eller tegel., f1 
Bestämmelsen syftar till att ny bebyggelse ska kunna anpassas till de 
befintliga byggnaderna. 
 
Utförande 
_ Bestämmelse om endast 60 % av fastighetsarean får hårdgöras 
Bestämmelsen syftar till att begränsa andelen framtida hårdgjorda ytor 
inom planområdet. 
 
Markens anordnande och vegetation 
_ Bestämmelse om markens höjd får inte ändras mer än +-0,5m, n1 
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken och 
möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av dike 
eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med 
den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning för att 
hantera skyfall. 
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_ Bestämmelse om träden får endast fällas om de är sjuka eller utgör 
en säkerhetsrisk, n2 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
 
_ Bestämmelse om vegetation och markskikt får ej skadas eller tas 
bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. 
Marklov krävs för utfyllnad, schaktning och plantering., n3 
Bestämmelsen syftar till att beakta behoven för ekosystemtjänster på 
kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som 
finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. 
Bestämmelsen syftar också till att begränsa belastningen på marken och 
att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin 
inom egenskapsområdet. 
 
_ Bestämmelse om marken får inte användas för parkering, n4  
Bestämmelsen syftar till att begränsa belastningen på marken. 
 
Skydd mot störningar 
_ Bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med 
en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
_ Bestämmelsen om genomförandetiden är 5 år  
Bestämmelsen syftar till att ge en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
 
 
Plankarta är utformad med bestämmelsekatalog:  
SWE_Detaljplan_SIS_Bestämmelsekatalog_v20180801 
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DAGSLJUS 
Att säkerställa att planförslaget möjliggör en god tillgång till dagsljus är en 
viktig fråga i den här detaljplanen.  
I Sverige finns idag olika krav på dagsljus, dels i Boverkets byggregler 
(BBR) avsnitt 6:332 Dagsljus och dels i Arbetsmiljöföreskrifter AFS 2009:2 
Arbetsplatsutformning.  
 
Dagsljus, som motiveras i AFS 2009:2 Till 9 § och här citeras, har förutom 
som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet 
genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och 
årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets 
och föremålens skiftningar i färg och form. 
 
Dagsljus är ett brett forskningsämne som utforskas inom olika discipliner 
som till exempel arkitektur, byggnadsfysik, medicin och psykologi, bland 
andra. Inom arkitektur och byggnadsfysik har olika forskningsstudier 
runtom i världen påpekat hur viktigt dagsljuset är i skolbyggnader för det 
har visat sig påverka barnens inlärningsmöjligheter och beteende. Detta 
påvisas, bland annat, i en forskningsstudie genomförd av Heschong et al. 
(2002) där det jämförs olika byggnader i olika delar av USA. I studien hade 
byggnaderna med större dagsljustillgång en konsistent effekt på elevernas 
prestation och beteende.  
 
I detaljplaner görs oftast solstudier för att undersöka hur planförslaget 
påverkar sin närmiljö avseende oplanerade skuggor. Enligt Citylab, som är 
ett certifieringssystem för stadsbyggnadsprocesser, kan en solstudie ge en 
preliminär indikation på sannolikheten att byggnaden kommer att uppfylla 
BBRs dagsljuskrav invändigt genom att studera mängden dagsljus som en 
byggnads fasad har. 
 
Planförslaget har därför studerats i både plan och i axonometriska vyer för 
att säkerställa att tillräckligt med dagsljus uppnås på fasaderna. Studierna 
visar också hur utomhusytor som är avsedda för lek nås av solljus och 
vilka platser som erbjuder skugga under olika årstider.  
Solstudierna kan också användas vid bedömning av lämpliga takytor för 
anläggning av solceller för energiproduktion. Resultatet av studierna 
presenteras i figurer nedan. 
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Mars kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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Juni kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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September kl.9:00; kl. 12:00; kl.15:00 
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BARNPERSPEKTIV 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. 
En dialog-workshop genomfördes vid skolan med elever i årskurs 5 för att 
så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som berör barnens närmiljö och 
ge dem inflyttande i planeringen med hänsyn till barnkonventionen  
artikel 12. Resultatet av workshopen sammanfattas i figur nedan. 
  

Figur 13. Workshop med elever i årskurs 5, skol-och fritidsvägar, resultatkarta. 
 
Workshopen som genomfördes är baserad i metoden barnkartor i GIS 
(Nordin, Berglund, 2017) som innebär att barnen blir tillfrågade om sin 
användning av utemiljön och får möjlighet att lämna synpunkter i en form 
som ska fungera både för barnen och för de mottagande planerarna.  
 
En analog karta var mediet för kommunikationen. Elever blev tillfrågade att 
rita in de vägar som de använde till och från skola samt på sin fritid.  De 
blev också tillfrågade om vilka förbättringar de skulle uppskatta i sin 
utemiljö samt vilka platser de gillar eller ogillar att vara i.  
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Workshopen förväntades att ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter 
samt att öka underlaget för detaljplanen med barnens expertlokala 
kännedom. Workshopen tog en timme och återkoppling har skett efter 
samrådet. Deltagande var frivilligt, anonymt och med föräldrarnas 
medgivande. Totalt 31 elever deltog i aktiviteten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14. Workshop med elever i årskurs 5, sammanfattning av förslag 
 på förbättringar 
 
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet. Ny matsal och idrottssal är 
några av de punkter som elevernas har uttryckt som förslag  
på förbättringar, se figur ovan. 
 
TRAFIK, PARKERING OCH KOMMUNIKATION 
En trafikutredning och ett trafikförslag har tagits fram som utgör underlag 
för detaljplanen.  
I trafikförslaget hanteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid väg 
574, angöring till skolområdet för alla trafikslag samt parkering. 
Vid en skola är det särskilt viktigt att beakta barnens perspektiv eftersom 
de är den primära målgruppen för exploateringen. 
 
Gång- och cykel 
Befintlig gång- och cykelväg finns längs väg Lv 634 /574 upp mot 
Stenungsunds centrum. Inom Jörlandaområdet är befintlig gång- och 
cykelväg mer begränsad och sporadisk. I ÖP 2020 är området väster om 
planområdet reserverat för bostadsbebyggelse. Gång- och cykelvägen ska 
säkras så att den kan koppla ihop området med den östra delen av Jörlanda 
och skolområdet. Enligt cykelplan 2016 föreslås gång- och cykelbanan längs 
Lv 547 (Bagarevägen) mellan Jörlandavägen och Capellavägen. Även 
tidigare föreslås i kommunens trafiksäkerhetsplan (2012) att den befintliga 
gångvägen längs Bagarevägen breddas till gång- och cykelväg och till vilken 
förbipasserade GC-banor från skolan kommer att kunna anslutas.  
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Planförslaget 
Förslaget syftar till att främja förutsättningarna till trygga gång- och 
cykelvägar till och från området för att i högre grad bidra till att 
biltransporterna inte ökar samt att trafiksäkerheten i området förbättras.  
Detaljplanen har därför tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs 
vid den östra sidan av vägen för att underlätta framkomligheten till skolan.  
Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns möjlighet att en gång 
och cykelväg anläggs i anslutning till skolan längs väg 574. 
 
 
 

 
 
Figur 15. Sektionskiss över gång-och cykelväg i anslutning till planområdet  
 
Möjligheten till gång- och cykelvägen ses som en tillgång för allmänheten 
och därför föreslås det i anslutning till planområdet.  
Väghållare för väg 574 är trafikverket och den framtida cykelvägen kommer 
att hanteras i ett separat projekt, troligtvis kommer den att planläggas med 
hjälp av vägplan. 
 
Kollektivtrafik 
Den lokala hållplatsen är direkt ansluten till Jörlandaskolan. Hållplatsen 
Jörlandaskolan trafikeras av sex olika lokalbusslinjer. Dessa busslinjer går 
endast under skoltid. Det finns även en hållplats söder om planområdet, 
Jörlanda Kyrka, och ett regionalhållplatsläge, Jörlanda, som är beläget i 
korsningen vid väg 574 och väg 634 som trafikeras av busslinjen 
Stenungsunds express. 
 
Planförslaget 
Inga förändringar på befintliga lokala hållplatser tillkommer med detaljplanen 
däremot har utformningen av busslinga i anslutning till skolan studerats 
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och anläggs i planområdets nordvästra del. 
 
Trafik och Parkering 
Tillfartsvägen till Jörlandaskolan sker från väg 574. Angöringsytor för 
av- och påstigning av bussar samt leverans anordnas från tillfarten. 



 28 

Trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass II är förbjudna på ovan 
nämnda angöringsyta därför blir resterande motordrivna fordon hänvisade 
via Jörlandavägen i stället.  
Tillfartsvägen till fastigheten 3:34 där det fanns tillfälliga moduler sker 
också från väg 574 fast 100 meter söderut. Intill in- och utfarten till 
fastigheten 3:34 är vägen avsmalnad så endast ett fordon i taget kan 
passera, för att säkerställa hastigheten i området, då högsta tillåtna 
hastighet under skoltid är 30 kilometer i timmen. 
Parkeringsplatser för skolan ligger vid Jörlandagården som ligger norr om 
planområdet. Dessa parkeringsplatser tillhör inte kommunen utan hyrs in. 
Parkeringsplatser för fastigheten 3:34 finns i anslutning till tillfartsvägen. 
 
Planförslaget 
Planförslaget innebär en flyttning av tillfartsvägen till fastigheten 3:34 ca 45 
meter söderut. 
 
Angöringsytor för leverans, samt busslinga anläggs i planområdets 
nordvästra del. Lastplatsen ligger i anslutning till slingan för bussen och är 
designad så backning ska kunna gå att undvika. Personalparkering och 
korttidsparkering för hämtning och lämning av barn anordnas i planområdets 
sydvästra del. Cykelparkering med skärmtak anordnas i anslutning till 
skolentréer och cykelväg. 
 

 

Figur 16. Sigma, utsnitt ur trafikutredningsförslag. 
 
Placeringen av byggnaderna har justerats efter att trafikutredningen har 
levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat. 
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Trafikalstring 
Väg 574 (Bagarevägen) har enligt trafikverkets mätning (Trafikia, 2019) 3114 
fordon per dygn, varav 6 % var tung trafik.  
 
Tillkommande trafik från pågående och kända kommande exploateringar tas 
med som förutsättning i denna detaljplan.  
 
Kända exploateringar är detaljplan för bostäder och förskola på 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:2 m.fl. som medför ett trafiktillskott via 
Ranehedsvägen samt detaljplan för Kyrkeby 3:15 som medför ett 
trafiktillskott via väg 574 (Bagarevägen). 
 
Trafiktillskottet från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15 
har analyserats med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen (WSP, 2018). 
 
Antal bilresor från denna detaljplan samt från detaljplanen för Kyrkeby 3:15, 
exklusive nyttotrafik, bedömdes utifrån modellen bli 581 bilresor per dygn. I 
modellen uppskattades det att de 581 bilresorna gav upphov till 428 bilar 
(ÅDT). 
I siffrorna ovan är inte nyttotrafiken medräknad. Nyttotrafiken (leveranser och 
besök) utgör ungefär 15% av den totala biltrafiken för detaljplanen för 
Kyrkeby 3:15, vilket ger en bilalstring på 10 fordon/dygn. 
Nyttotrafiken för detaljplanen för Jörlandaskolan utgör ungefär 5 % av den 
totala biltrafiken, vilket ger en bilalstring på 19 fordon/dygn. 
 
Den totala trafikalstring för detaljplanen Kyrkeby 3:15 och Jörlandaskolan 
antas då till 457 bilar (ÅDT).  
 
Trafiktillskottet från detaljplanen för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:2 m.fl. via Ranehedsvägen har analyserats i trafikutredning för 
Ranehedsvägen. Utredningen visade att trafiken på Ranehedsvägen skulle 
öka med cirka 460 ÅDT enligt antagandet 1 som bedömdes rimligaste utav 
de tre antaganden som analyserades. 
 
Resultaten visar att trafik på väg 574 antas öka med cirka 917 bilar (ÅDT) 
som utgör en ökning på cirka 30% från nuvarande trafik.  
 
Detaljplaneförslaget för Jörlandaskolan står för en ökning av 388 
fordon/dygn inklusive nyttotrafik som motsvarar en ökning på cirka 12% från 
nuvarande trafik. 
 
Planförslaget innebär att trafiken till planområdet ökar men inte i en sådan 
omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå.  
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram av Bohusgeo (2019-11-11, Reviderad 
2021-08-30) som gör underlag för släntstabiliteten, grundläggnings 
förutsättningar samt eventuell förekomst av markradon i planområdet.  
 

 
Utredningen föreslår en maximal belastning på marken av 20 kilopascal 
(redovisad i grön), 10 kilopascal (redovisad i orange) och 0 kilopascal 
(redovisad i röd) i olika delar av planområdet. 
Detaljplanen har infört olika ”n” bestämmelser om markens anordnande 
och vegetation samt bestämmelsen om bebyggandets omfattning (marken 
får inte förses med byggnad) som begränsar belastningen på marken i 
dessa områden. 
 
Bestämmelse om markens anordnande och vegetation n1 (markens höjd 
får inte ändras mer en +-0,5m) syftar till att begränsa belastningen på 
marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i 
form av dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är 
förenligt med den höjdsättning som simuleras i VA-och dagvattenutredning 
för att hantera skyfall. 
 
Eventuella avledande diken påverkar stabiliteten på ett positivt sätt och 
olika fördröjningslösningar bedöms inte påverka släntstabiliteten negativt. 
Utloppen för dagvattnet behöver erosionsskyddas, vilket är normalt 
förfarande. 
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Grundläggning 
Det framgår av utredningen att leran inte kan påföras den belastning som 
den planerade bebyggelsen bedöms orsaka och därför föreslås att 
grundläggning sker med pålar och/eller plintar på berg. 
Vid detaljprojektering skall bedömningar av åtgärder erfordras av 
sättningsskäl for planerad nivåsättning. 
 
Radon 
I radonriskkarta över Stenungsunds kommun upprättad av Västsvenska 
Berg och Mineral (VBM) 1989 redovisas aktuellt planområde som liggande 
inom normal radonmark.  
 
Enligt den markteknisktundersökningen som gjordes för den aktuella 
detaljplanen har radiumhalten uppmätts till mellan ca 30 och ca 44 Bq/kg.  
Med ledning av de uppmätta nivåerna och att jordlagren utgörs av 
lera/torrskorpslera har marken klassats mellan lågradonmark och 
normalradonmark enligt BFR R85:1988. Normalradonmark bedöms gälla 
for områden med tunna jordlager. 
 
Om marken inom planområdet klassas som normalradonmark, innebär det 
att grundläggning ska ske med ett radonskyddande utförande. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
En VA-och dagvattenutredning har tagits fram av WSP (2020-05-13, 
Reviderad 2021-03-30) som visar avrinningsområden och föreslagna 
åtgärder. Syftet med utredningen är att säkerställa VA-och 
dagvattensystemets kapacitet för ett ökat kapacitetsbehov av vatten och 
avlopp samt en ökad andel hårdgjord yta.  Planförslaget har även tagit 
hänsyn till rening av dagvattnet för att inte försämra möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten Jörlandaån. 
 
Dricks-och spillvatten  
 
Befintligt system 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA och 
försörjs idag med kommunalt VA-nät som utgörs av två serviser för 
dricksvatten och spillvatten, en i den norra delen av fastigheten och en i den 
södra delen. Den södra anslutningen upprättades troligtvis i samband med 
etablering av de moduler som stått med tidsbegränsat bygglov fram till  
maj 2021.  
Idag finns begränsningar i vattentillgång i de delar som försörjs av 
Stenungsunds vattenverk. Det finns även begränsningar i ledningssystem, 
pumpstationer och reningsverk för spillvatten. På sikt kommer tillgången på 
dricksvatten öka genom leverans från Kungälvs vattenverk och åtgärder 
kommer utföras på spillvattenanläggningen för att ge utrymme för större 
mängder spillvatten.  
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Planförslaget 
Beräkningar visat att vattentrycket i förbindelsepunkten behöver vara minst 
24,5 metervattenpelare för att erhålla godkänt vattentryck vid högsta 
tappställe. Enligt den dricksvattenmodell som finns tillgänglig överskrider 
vattentrycket vid förbindelsepunkten denna nivå och trycknivåerna bedöms 
därmed tillräckliga för den planerade exploateringen.  
 
Dricksvattenmodellen visar att anläggningen kommer klara det ökade 
kapacitetsbehovet som en fullt utbyggd skola medger utan att åtgärder 
behöver utföras på befintligt ledningsnät. Anslutande vattenledning i 
Novavägen är emellertid en gjutjärnsledning som bedöms vara i sämre skick 
enligt VA-huvudansvarig. Denna ledning kan eventuellt behöva 
bytas/renoveras. Utredningen föreslår att befintliga serviser används för de 
nya skolbyggnaderna. Servisernas status behöver dock kontrolleras. 
 
Enligt spillvattenmodellen, bedöms även spillvattenanläggningen, ha tillräcklig 
kapacitet för att klara den ökade belastning som planförslaget innebär. VA-
utredningen föreslår att både den norra och den södra anslutningen används 
för att kunna ansluta byggnaderna med självfall och därmed inte behöva 
pumpa spillvattnet från de lägre delarna av planområdet.  
I området finns tre närliggande brandposter som bedöms ha tillräcklig 
kapacitet avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. 
Diskussion gällande kompletterande brandposter rekommenderas i samband 
med renovering av befintlig drickvattenledning.  
 
Dagvatten 
 
Befintligt system  
Dagvatten avleds idag dels via fastighetens befintliga ledningsnät för 
dagvatten till en bäck som följer planområdets östra och sydöstra gräns. I 
planområdets södra del som idag utgörs av gräsmark saknas ledningsnät och 
då avrinner dagvatten naturligt till bäcken. Bäcken mynnar i Jörlandaån som 
är recipient för dagvattnet. Slutlig recipient är Hake Fjord. 
 
Jörlandaån är en vattenförekomst med statusklassning ekologisk status 
måttlig och kemisk status ej god i VISS (Vatten Informations System 
Sverige).   
Jörlanda ån ska uppnå god ekologisk status till 2027 vilket är 
miljökvalitetsnormen för vattnet. 
Jörlandaån är 12 km lång med ett avrinningsområde på 3 880 ha. Aktuellt 
planområde utgör lite mindre än 0,08 % av hela avrinningsområdet.  
 
Motiveringen för klassningen av nuvarande ekologisk status är baserad på 
att vattendraget påverkas av tillförsel av näringsämnen (totalfosfor) och 
därmed sker övergödning. Statusen avseende näringsämnen har gått från 
måttlig till otillfredsställande vilket beror på ökade halter av totalfosfor men 
även p.g.a. nytt underlag för att beräkna referensvärden. Vattendraget är 
även påverkat av försurning men kalkning sker vilket gynnar bottenfauna 
och förbättrar PH-värdet. Status gällande fisk är även god.  
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När det gäller kemisk status är halterna av kvicksilver samt bromerade 
difenyletrar (PBDE) högre än gränsvärdena. Halterna av båda dessa 
ämnen överskrider kvalitetsnormen. Gränsvärdet för PBDE och kvicksilver 
överskrids i Sveriges alla ytvatten och beror bl.a. på atmosfäriskt nedfall 
och långväga lufttransporter. Undantag (beträffande kemisk status) gäller 
för halterna av kvicksilver och PBDE; dessa anses p.g.a. sin omfattning 
och sina spridningsvägar vara svåra att åtgärda; halterna får dock inte öka.  
 
Bland påverkanskällor avseende fosfor nämns att jordbruk och enskilda 
avlopp innebär en betydande påverkan. Transport och infrastruktur i 
avrinningsområdet innebär en betydande påverkan på avrinnande 
dagvatten. Ämnen/ämnesgrupper som förekommer i dagvatten från dessa 
källor är PAH:er och metaller som koppar, zink, bly och kadmium. 
Jörlandaån passeras bl. a av Europaväg 6 ca 1 km sydost  
om planområdet.  
 
Atmosfärisk deposition är även en påverkanskälla. Detta leder till att 
kvicksilver och PBDE sprids. Vattendraget påverkas även av atmosfärisk 
deposition från svavel- och kväveföreningar vilket leder till försurning. Om 
inte kalkning genomfördes skulle pH-värdet ligga lägre än referensvärdet 
enligt information i VISS.  
 
När markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna 
av föroreningar som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att 
uppnå god ekologisk och god kemisk status i recipienten får inte försämras 
i och med planförslaget. Dessutom ska ingen kvalitetsfaktor få en 
försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå 
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både 
från nya och befintliga belastande ytor. 
 
Planförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. Även 
förväntat framtida varmare klimat leder till flödesökningar. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjningsåtgärder. Beräknade 
fördröjningsvolymer baseras på att det dagvattenflöde som uppstår vid ett 
framtida 10-årsregn fördröjs till motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn. 
Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 10 minuter och 
erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser totalt 
fördröjningsbehov för hela planområdet. Utredning föreslår att andelen 
framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet. Detaljplanen har också infört en 
bestämmelse om anläggningar för magasinering av dagvatten med en 
sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas 
som syftar till att säkerställa att den nödvändiga magasinskapaciteten 
kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening 
av dagvattnet. För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. Föreslagen 
huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden föroreningar som 
når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, svackdiken och ett 
underjordiskt fördröjningsmagasin i makadam. Denna fördröjnings och 
reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten inte försämras. Renings- och 
fördröjningsåtgärd på befintligt dagvattensystem förbättrar situationen 
jämfört med dagens situation. 
 
Skyfall 
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 millimeter på en 
timme eller 1 millimeter per minut. Skyfall inträffar i regel sommartid när 
luftlagren värmts upp och då en större andel fukt ansamlas i de höga 
luftlagren innan den slutligen tvärt faller till marken. 
Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar 
avrinningskoefficienterna. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har 
kapacitet att omgående omhänderta flöden från skyfall kommer 
ledningssystemet vid intensiva regn att gå fullt och dagvatten kommer att 
rinna ytledes till lågpunkter i området. För det aktuella planområdet blir 
följden att dagvatten kommer att ansamlas vid 2 platser inne på 
befintligskolgård, se figur 18. I denna utredning har ett regn på 50 mm valts 
att studeras. Detta bedöms motsvara ett kortvarigt 100-årsregn. Studien 
har gjorts med verktyget Scalgo. 
 

 
Figur 18. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, ytliga rinnvägar och områden som 
riskerar översvämning utifrån befintlig situation vid 50mm intensivt regn.  
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Bilden illustrerar att det är synnerligen viktigt att avvattningen från befintlig 
skolgård beaktas i det fortsatta arbetet med planen eftersom bräddningen 
från de instängda områdena vid extremnederbörd sker mot sydväst där 
den nya skolbyggnaden ska uppföras.  Nuvarande bräddningsväg blir 
därmed blockerad efter tillbyggnad. När det gäller framtida exploatering är 
det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga andra instängda 
områden skapas samt att framtida marklutning hindrar dagvatten från att 
drabba befintlig bebyggelse. 
 
Skyfallsmodellering 
Befintlig situation 
Eftersom verktyget Scalgo inte tar hänsyn till ledningar och för att få en 
bättre bild över situationen framförallt inom skolgården, utfördes även 
modellering med hjälp av programvaran Mike Urban 2019.  
I modellen har ett klimatanpassat (klimatfaktor 1,25) 100 årsregn av typ 
CDS med en varaktighet på 6h använts för att modellera skyfallet. Därefter 
har maximala vattennivåer analyserats.  
Att beräkna flödet med CDS-regn till skillnad från blockregn innebär att 
regnförloppet blir mer precist analyserat. Jämfört med blockregn har CDS-
regnet en annan fördelning av regnvolymen med en intensivare topp och 
en längre intensitet före och efter denna topp. Alla varaktigheter är i CDS-
regnet inkluderade i ett regn inom ett givet intervall. I blockregnet beräknas 
ett medelvärde gällande intensitet för varje tiominutersperiod vilket är ett 
något mer förenklat sätt att  
beräkna nederbörd. 
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Figur 19. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för befintlig 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultatet visar att de simulerade vattennivåerna för befintlig situation inom 
skolgården vid ett klimatanpassat 100 årsregn med 6h varaktighet på de mest 
utsatta delarna stiger till 0,2-0,4m (cyanfärgade ytor) vilket ligger nära 
resultatet med verktyget Scalgo. I norra lågpunkten blir vattendjupet 0,2-0,4 m 
närmast befintlig dagvattenbrunn och 0,1-0,2 vid mörkblå ytor. Enligt den 
höjddata som används ligger marknivån närmast den större byggnaden på ca 
+16,1 m. På de mörkblå ytorna i norra lågpunkten skulle därmed vattendjupet 
stiga till ca +16,2-16,3 meter. Befintliga entréer ligger enligt uppgift från 
kommunen på nivån +16,27. 
 
Planförslaget 
Med den nya exploateringen stängs en av avrinningsvägarna och 
skyfallssituationen förvärras. För att simulera framtida situation har följande 
justeringar gjorts på modellen. 
Ytan uppdaterades med nya byggnader enligt planförslaget. 
Ledningsnätverket i modellen uppdaterades och justerades i enlighet med 
föreslagna nya dagvattenledningar. Dock medtogs inte den föreslagna 
markrännan i modellen. Markanvändning uppdaterades med 
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nya ytor från planförslaget. En lutning av markytan har skapats vid den 
framtida nya entrén för att visualisera en realistisk avrinning på västra sidan 
om den nya byggnaden. 
Vidare har tre mindre magasin skapats - två inne på den befintliga skolgården 
och ett mellan Bagarevägen och planområdet. Dessa magasin är en 
förenklad simulering av föreslagna växtbäddar. Magasinens volym är mindre i 
modellen än vad som föreslås i utredningen (115 m3). I övrigt är antagande 
och indata som för befintlig situation, 100 års klimatanpassat CDS-regn med 
6h varaktighet. 
 

 
Figur 20. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
 
Resultaten från modelleringen visar att med föreslagna åtgärder blir den 
simulerade vattenutbredningen större i den södra lågpunkten inne på 
skolgården jämfört med befintlig situation. I södra lågpunkten där befintlig 
byggnad möter ny byggnad uppstår ett vattendjup på 0,2–0,3m vilket innebär 
att vattnet stiger till en höjd av +16,25–16,30 m där. 
Den norra lågpunkten på skolgården får vattendjup på ca 0,05–0,1 m som 
djupast, vilket innebär att vattnet stiger till en ungefärlig nivå på +16,2 m som 
högst. Modellen indikerar således att om dagvatten magasineras i växtbäddar 
på skolgården förbättras situationen. Avtappningen i ledningsnätet är dock 
för låg för att kunna undgå översvämning. För att ytterligare minska dessa 
vattennivåer skulle en åtgärd vara att öka dimensionen på befintlig 
avtappningsledning från 160 till 400 mm. Dock kan en sådan 
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åtgärd vara svår att åstadkomma eftersom befintlig avtappningsledning ligger 
under befintlig byggnad. 
I simuleringen har som ett alternativ en ny avtappningsledning simulerats. Ny 
ledning har en nordlig sträckning från den södra lågpunkten och lutar ca 10 
promille som visar att problemen med översvämning upphör, se figur 21. 
 

 
Figur 21. WSP, utsnitt ur dagvattenutredning, simulerade vattennivåer för framtida 
situation med uppdimensionerad avtappningsledning vid ett klimatanpassat 100-
årsregn. 
 
Planförslaget, sammanfattning av dagvattenutredningsförslaget 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, 
parkeringsplatser och skolområde bedöms öka, vilket innebär att det 
dagvattenflöde som genereras i planområdet kommer att öka. För att inte öka 
belastningen på recipienten krävs fördröjnings-och reningsåtgärder.  
 
Kommunen anser att fördröjningsvolymer ska baseras på att det 
dagvattenflöde som uppstår vid ett framtida 10-årsregn fördröjs till 
motsvarande befintligt flöde vid 10-årsregn enligt Publikation 110 (Svensk 
Vatten, 2016). Det motiveras med att området där detaljplanplanförslaget 
studeras är glest bebyggt. Den största volymen uppstår vid regnvaraktigheten 
10 minuter och erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 115 m3. Detta avser 
totalt fördröjningsbehov för hela planområdet. 
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Utredning föreslår att andelen framtida hårdgjorda ytor begränsas. 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om endast 60 % av 
fastighetsarean får hårdgöras som syftar till att begränsa andelen framtida 
hårdgjorda ytor inom planområdet.  
 
Resultatet av föroreningsberäkningarna visar på att mängder och halter av 
samtliga undersökta ämnen ökar om planförslaget genomförs utan rening av 
dagvattnet.  För att inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för recipienten krävs därmed rening. 
 
Föreslagen   huvudsaklig dagvattenlösning för att reducera mängden 
föroreningar som når recipienten är rening via biofilter, översilningsytor, 
svackdiken och underjordiska fördröjningsmagasin i makadam. Denna 
fördröjnings-och reningslösning bidrar till att dagvatten renas så att den 
ekologiska och kemiska statusen i recipienten inte försämras. 
 
På befintlig skolgård finns idag en risk för översvämning vid extremnederbörd.  
Den föreslagna exploateringen innebär en försämrad förmåga att hantera 
extrema flöden vid skyfall eftersom en evakueringsväg   för   ytavrinningen   
byggs   bort.   Inne   på   den   befintliga   skolgården   finns   idag 
dagvattenbrunnar och ett ledningsnät, men detta bedöms inte ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna avleda allt dagvatten vid extrema skyfall. Befintliga och 
nya byggnader riskerar därmed att skadas.   
 

 
Figur 22.  WSP, utsnitt ur dagvattenutredningsförslag. 
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Utredningen rekommenderar att två ytor för omhändertagande av 
skyfallsflöden samt en ny norrgående ytlig skyfallsled anläggs på befintlig 
skolgård. De två skyfallsytorna förses med nya norrgående ledningar. 
Skyfallsled anläggs med antingen ett smalt makadamdike med överliggande 
galler eller en stensatt ränna. Skyfallsled och skyfallsytor hanterar de 
dagvattenflöden som inte kan hanteras i befintligt ledningsnät. Om detta blir 
verklighet är bedömningen att ingen ny bebyggelse riskerar att drabbas av 
översvämning vid extrem nederbörd. 
De flöden som genereras i på väster sida om byggnaden hanteras via 
växtbäddar och leds till föreslaget dike i planområdets södra del. Trafikverkets 
vägdike längs Bagarevägen får inget ökat flöde. 
Dagvattensituationen på befintlig skolgård förbättras både avseende skyfall 
och föroreningshalter tack vare föreslaget omhändertagande via växtbäddar, 
makadammagasin och ränna, alternativt större avtappningsledning. 
 
Det är viktigt att i samband med detaljprojektering säkerställa att området 
höjdsätts så att skador på byggnader inte uppstår vid extrem nederbörd. 
 
Detaljplanen har infört en bestämmelse om anläggningar för magasinering 
av dagvatten med en sammanlagd fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska 
anordnas som syftar till att säkerställa att den nödvändiga 
magasinskapaciteten kommer att anläggas inom planområdet. Det innebär 
att inom de olika områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3. 
 
Tele och el 
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Avfallshantering 
Miljöhus skall finnas inom fastigheten. 
 
Befintlig situation 
Idag används fem 190 literkärl för avfallshantering. 
 
Planförslaget 
För att tidigt skapa ett tillräckligt stort utrymme som kan möta framtida 
insamlingssystem har detaljplanen tittat på möjligheten att utöka antal 
fraktioner då nya regler och krav på ökad utsortering av fler materialslag 
kan tillkomma.  
 
STÖRNINGAR OCH RISKER 
 
Buller 
Förordning 2015:216 till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för 
trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader, ska tillämpas på mål och 
ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.  
Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 
dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
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ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Boverket har tagit fram en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder 
(2015:21). Vägledningen kan även tillämpas vid planläggning och 
bygglovsprövning av skolor, förskolor och vårdlokaler. 
 
Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik” (September 2017) innehåller bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus från väg- och spårtrafik på skolgårdar. Riktvärden för ny 
skolgård redovisas i Tabell 1. 
 
 
 

 
Tabell 1: Riktvärden för buller på ny skolgård. 
 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, 
under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).  
 
Rekommendationen är att skolgårdar ska ha en ljudnivå om högst 50 dBA 
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda för lek, 
rekreation och pedagogisk verksamhet. 
 
En trafikbullerutredning har tagits fram, Trafikbullerutredning skolgård 
Jörlanda, Stenungsunds kommun samt bilagor, Akustikverkstan, 2021-02-
22, som visar befintlig och framtida situation.  
I planområdet är omgivningsbullret främst trafikbuller som kommer från Väg 
574 (Bagarevägen). Hänsyn har även tagits till buller från järnväg som 
inkluderas i utredningen.  
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Figur 23. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå nuläge 
 
Planområdet har i relevanta delar antingen <45dBA eller 45 – 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivåer.  
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Figur 24. Akustikverkstan, Utsnitt ur trafikbullerutredning: ekvivalent ljudnivå 
planförslag 
 
De delar av planområdet som avses användas som skolgård uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer utan vidare åtgärd. Den del av planområdet som 
ligger mellan skolan och Bagarevägen överskrider riktvärdena för buller på 
ny skolgård och bör därför ej nyttjas som sådan.  
 
För att bättre utnyttja platsens egenskaper föreslås att de platserna som är 
avsedda för lek eftersträvas inom ljudnivåerna <45 dbA och att bebyggelse 
anläggs där ljudnivå är mindre tillfredställande, således blir skolbyggnaden 
ett bullerskydd för barnens lekyta så att riktvärdena klaras. I övriga 
vistelseytor där ljudnivån är över 50 dBA ekvivalent ljudnivå föreslås att trä 
och vegetation planteras så att bättre ljudnivå upplevs i dessa. 
 
Bullerökning som kan tillkomma med skolutbyggnad bedöms inte bli 
störande för närmiljön för att kollektiva transportmedel har gynnats i 
förslaget och för att bullerökning till stor del kommer ske vid hämtning och 
lämning av eleverna. 
 
 
FORNLÄMNINGAR 
Det finns en känd fornlämning som ligger söder om planområdet med RAÄ-
nummer: Jörlanda 46:1. 
Det finns även en känd fornlämning som ligger väster om planområdet med 
RAÄ-nummer: Jörlanda 47:1. En arkeologisk utredning gjordes 2007 



 44 

(Bohusläns museum Rapport 2007:8) i samband med 
detaljplaneprogrammet för förskola samt kontorsbyggnad i Jörlanda. Inga 
andra fynd tillvaratogs i samband med utredningen.  
 
Ett skyddsavstånd på 40 meter från hällristningen som ligger söder om 
planområdet tas i samråd med länsstyrelsen (2020-03-05). Skyddsavstånd 
tas för att fornlämningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna 
förstås i sitt sammanhang. Viktigt är att poängtera att skolan kommer att på 
ett försiktigt och hänsynsfullt sätt kunna använda hällristningen och dess 
naturliga miljö i undervisningssammanhang. 
 
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Allmänt 
När kommunen påbörjar ett detaljplaneuppdrag finns en skyldighet att 
bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på 
miljön. Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och 
program ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla 
detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Planens tänkbara miljöeffekter 
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det fanns ett tidsbegränsat bygglov 
i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra 
till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna omfattas delar av 
fastigheten av gräsmark, som dock inte brukas i dagsläget. 
Planen bedöms inte omfattas av kriterierna i MKB-förordningen, bilaga 4, 
vilket i princip innebär att planförslaget: 
 

• inte påverkar negativt möjligheterna att uppfylla nationella eller 
regionala miljömål. 

• inte bidrar till att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
• inte påverkar något riksintresse eller Natura 2000-område. 
• inte påverkar negativt på särskilt värdefull natur och kultur. 
• inte påverkar negativt på människors hälsa och säkerhet. 
• inte medger tillståndspliktiga verksamheter. 

 
Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB 
Hela kommunens kuststräcka väster om E6 omfattas av bestämmelserna i 
miljöbalkens 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. Dessa områden är enligt 4 kap. 1§ i sin 
helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena. Ingrepp får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa 
värden. Bestämmelserna skall dock inte hindra utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. Den föreslagna detaljplanen för 
skolverksamhet utgör en utveckling av tätorten varför den är förenlig  
med riksintresset. 
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Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11a § och Miljöbalken 6 kap 5–7 § 
för aktuell detaljplan. Med den information som är tillgänglig i dagsläget och 
med utgångspunkt från sammanställningen av de kriterier som anges i 
miljöbalken 6 kap., miljöbalksförordningen och dess bilaga bedöms 
effekterna av detaljplanens genomförande inte generera någon betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte göras. 
 
Undersökningssamrådet har samråtts med Länsstyrelsen (2020-04-17) 
som delar kommunens bedömning. 
Utförlig beskrivning av bedömningen följer nedan.  
 
Nationella och regionala mål  
De nationella miljömålen som berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, God bebyggd 
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv. De 
globala hållbarhetsmålen som berörs är: Hav och marina resurser, 
Ekosystem och biologisk mångfald, Hållbara städer.  
Möjligheten att inom närområdet nyttja kommunal service, gång- och 
cykelnät och kollektivtrafik berör nationella miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan och det globala hållbarhetsmålet Hållbara städer.  
 
Området ligger i Jörlanda centrum med närhet till kollektivtrafikförbindelser 
längs med väg 574 och det finns utbyggt gång- och cykelnät mot 
Stenungsund centrum där det finns handel och servicefunktioner. 
Detaljplanen främjar användningen av hållbara transportmedel. 
 
Inom planområdet kommer de hårdgjorda ytorna att öka genom 
utbyggnaden och ianspråktagande av intilliggande mark. Detta ökar 
dagvattenavrinning till närliggande vattendrag som kan påverkas. 
Dagvattenfördröjning och dagvattenrening före avledning till vattendraget är 
åtgärder som kommer att vidtas för att bidra till att vattenkvalitetsnormen 
och aktuella miljömål uppfylls.  
 
Bevarandet av kantzon utmed vattendraget är en åtgärd som kommer ha 
en viktig ekologisk funktion. Genom att bibehålla kantzonen, bevaras den 
gröna infrastrukturen och landskapets värden och upplevelsen av 
kulturmiljön. Växt- och djurlivet kring vattendraget skyddas och ger 
förutsättning för att gräsmark omvandlas till ängsmark och erbjuda en 
blomrik miljö för pollinerare.  
 
Denna åtgärd kopplar till flera åtgärder som återfinns i det regionala 
åtgärdsprogrammet: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland samt 
åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärden kopplar också till den regionala handlingsplanen för 
klimatanpassning. Alla ovannämnda åtgärdsprogram och handlingsplaner 
är framtagna för att bidra till arbetet med de nationella miljömålen och de   
globala hållbarhetsmålen.  



 46 

Buller och luft (trafik)  
Med föreslagen markanvändning kan trafiken öka till planområdet men inte 
i sådan omfattning att störningar för närboende bedöms uppstå. Däremot 
om man jämför med ett nollalternativ generar det en ökning av fordonstrafik 
vid hämtning, lämning och leverans då elevantalet kan öka från 265 till 525 
elever. I planen har förutsättningarna till trygga gång- och cykelvägar till och 
från området främjats för att i högre grad bidra till att transporterna  
inte ökar.  
 
Fornlämningar  
Planområdet ligger i närheten av två fornlämningar som är belägna söder 
och väster om Jörlandaskolan. Utifrån den arkeologiska utredningen för 
detaljplaneprogrammet som gjordes 2007-01-25 konstaterade Bohusläns 
museum att det inte längre finns några hinder för den planerade 
exploateringen som föreslogs 2007. Dessutom att inga andra fynd 
tillvaratogs i samband med utredningen. För att inte påverka hällristningen 
som ligger söder om skolan negativt har planen tagit ett skyddsavstånd på 
ca 40 meter från fornlämningen.  
 
Markförhållanden  
Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora 
delar av planområdet redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamhet 
tillfälligt i norra delen av fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska 
möjliggöra till permanent byggnad. I en av de aktuella fastigheterna 
omfattas delar av fastigheten gräsmark. 
En geoteknisk utredning har tagits fram under detaljplanearbetet och den 
visar att geotekniken i området är tillfredsställande för detaljplanens syfte. 
I utredningen anges belastningsbegränsningar som inkluderas i 
detaljplanen med planbestämmelser. Det framkommer också i utredningen 
att ingen erosion pågår i bäcken så inget erosionsskydd kommer att 
behövas anläggas.  
 
Dagvattenhantering  
Med föreslagen markanvändning kommer dagvattnets förutsättningar i 
området att förändras, eftersom det kommer bli mer hårdgjorda ytor samt 
nybyggnation. Gröna tak och anläggning av genomsläpplig beläggning i 
parkeringsytor är två sätt att minska mängden hårdgjorda ytor.  
Dagvattenhanteringen utretts i samband med detaljplanen för att 
säkerställa en godtagbar hantering.  
 
Natur  
Befintlig dagvattenledning har sitt utlopp till en närliggande bäck. Detta är 
en mindre bäck som leder till Jörlanda ån som ansluts söder om 
planområdet. Jörlanda ån är en vattenförekomst med statusklassning 
ekologisk måttlig och kemisk status ej god i VISS.  
 
Planarbetet tar hänsyn till detta i utredningen av dagvattenhantering så att 
inte förutsättningarna försämras för att kunna uppnå god ekologisk status i 
Jörlandaån till 2027 vilket är miljökvalitetsnormen för vattnet.  
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Jörlandaån och dess biflöde leder vidare ut till Stenungsundskusten som är 
ett Natura- 2000 område med bevarandeplan och ingår i EU:s arbete med 
att bevara biologisk mångfald. 
 

GENOMFÖRANDE  
 
Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
Genomförandebeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. 
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår 
istället av plankartan och planbestämmelserna. 
 
Planprocessen 
Planarbetet handläggs med standard planförfarande i enlighet med 5 kap. 
Plan och bygglagen (2010:900). 
 
Tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planarbetet: 
 
4:e kvartalet 2020  Samråd  
2:a kvartalet 2021 Granskning  
4:e kvartalet 2021 Antagande 
4:e kvartalet 2021 Laga kraft 
 
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet  
inte överklagas. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan 
fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter 
ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre garanterad 
byggrätt. Planen fortsätter dock att gälla till dess den ändras eller upphävs 
av kommunen. 
 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Det finns ingen allmän plats mark inom föreliggande detaljplan. 
 
Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför 
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skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för 
huvudmannen att förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats.  
 
Inom mark som i föreliggande detaljplan är utlagd som kvartersmark ansvarar 
berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. 
  
Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet och Skanova för teleförsörjningen 
inom planområdet. 
 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande: 
 
Anläggning  
(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Drift-och 
skötselansvarig 

Kvartersmark   
Skola Fastighetsägare/exploatör 

(i detta fall Stenungsunds 
kommun) 

Fastighetsägare/ex
ploatör (i detta fall 
Stenungsunds 
kommun) 

 
AVTAL 
 
Plankostnadsavtal 
Ett plankostnadsavtal har upprättats 2019-03-11. Avtalet reglerar bland annat 
fördelning av kostnader för upprättande av detaljplan. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsägare 
Planområdet berör fastigheten Kyrkeby 3:33 och del av fastigheten Kyrkeby 
3:34 som ägs av Stenungsunds kommun. 
Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet 
redovisas av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckning. 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd 
av detaljplanen. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara 
nödvändiga inom planområdet. Lämplig fastighet för skolan ska bildas, 
kvartersmark skola inom Kyrkenorum 3:34 fastighetsregleras till 
Kyrkenorum 3:33. Kommunen ansöker om och bekostar 
lantmäteriförrättning. Detaljplanen medför ingen inlösen av mark för  
allmän plats. 
 
Ledningsrätt 
Telia Sonera Access AB, nedan kallat Skanova, har ledningsrätt för 
teleledning vid väg 574 (Bagarevägen). Inga ledningsrätter berörs av 
detaljplanen. 
 
Servitut och gemensamhetsanläggning 
Inga servitut eller gemensamhetsanläggningar berörs av detaljplanen. 
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UTBYGGNAD AV TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
 
Dricks- och spillvatten samt brandpost 
Befintlig skola ingår idag i kommunalt VA-verksamhetsområde. I norra 
delen, vid Novavägen, av skolan finns det upprättade förbindelsepunkter 
mot befintliga vatten- och spillvattenledningar. Det finns även en 
förbindelsepunkt i södra delen som har använts till tillfälliga moduler. 
Vattentrycket i befintliga vattenledningar är tillräckligt även efter 
exploatering.  
I området finns det tre brandposter som bedöms ha tillräcklig kapacitet 
avseende flöde för att försörja räddningstjänstens behov. Brandposten som 
ligger väster om planområdet behöver märkas ut på nytt då den saknar 
tillräckligt skyltning för att man ska kunna veta om dess position. 
 
Dagvatten 
Befintligt dagvatten från norra delen av planområdet avleds via befintligt 
ledningsnät till bäcken i planområdets östra gräns.  
Befintligt dagvatten från södra delen av planområdet, som idag är gräs, 
saknar ledningsnät men rinner också ut i bäcken.  
Bäcken mynnar sedan ut i Jörlandaån vars ekologiska status ej får 
försämras pga exploateringen.   
I samband med exploateringen kommer mängden dagvatten och mängden 
föroreningar att öka vilket gör att fördröjnings- och reningsåtgärder 
är nödvändiga.  
 
Trafik och buller 
För att minimera bullernivå inom skolgård föreslås byggnader placeras på 
så sätt att de fungerar som ett bullerskydd mellan Bagarevägen  
och skolgård. 

 
Geoteknik 
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet i 
utredning se Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik samt 
Projekterings-PM/Geoteknik. 
 
El- och teleförsörjning 
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd mellan 
nätägaren och Stenungsunds kommun. Det är exploatörens ansvar att 
sådant samråd sker. 
Telia Skanova Access AB, nedan kallat Skanova, har anläggning vid 
aktuellt exploateringsområde. Skanova har en kabel utefter befintlig väg, 
väg 574 (Bagarevägen).  
 
Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas 
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 
TeliaSonera Skanova Access. Eventuella undanflyttningar av Skanovas 
anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debiteras 
fastighetsägaren/exploatören. 
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Kungälv Energi AB har elnätet inom planområdet. Eventuell flytt/förändring 
av befintliga el-anläggningar utförs av Kungälvs Energi men bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören i det fall Kungälvs energi innehar rättighet för 
berörda el-anläggningar.  
Vid arbete nära Kungälv Energi AB:s anläggningar krävs bevakning. Vid 
markarbeten skall kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och 
kabelutsättning beställs hos Kungälv Energi AB:s kundservice.  
 
Tekniska utredningar 
Genomförda utredningar/undersökningar redovisas under rubrik Övriga 
Handlingar s.7. Exploatör ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande 
tekniska utredningar för att genomföra planen. 
 
Tillstånd 
Exploatör ansvarar och bekostar erforderliga tillstånd, dispenser etc. för 
genomförandet av exploateringen inom detaljplanen. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen  
Exploatör svarar för kostnader för utbyggnad inom kvartersmark, drift av 
kvartersmark, anslutningsavgifter (VA, el, tele mm), fastighetsbildning samt 
kostnader enligt plankostnadsavtal.  
Vid behov av att flytta befintliga elkablar och teleledningar bekostas det av 
exploatör under förutsättning att nätägaren innehar skriftlig rättighet.  
 
GENOMFÖRANDETS KONSEKVENSER 
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet. 
 
Inverkan på miljön 
Planen förväntas inte innebära någon betydande miljöpåverkan, vilket har 
samråtts med länsstyrelsen som delar kommunens bedömning, läs vidare på 
sida 44. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att upprättas. 
 
Sociala konsekvenser 
Jörlanda är utpekat som utbyggnadsområde och antalet elever förväntas 
öka i framtiden. Jörlandaskolan saknar idag tillräckliga utrymmen för 
undervisning och detaljplanen möjliggör en utbyggnad av skolan. 
Skolans placering innebär att många barn kan gå eller cykla till skolan vilket 
är positivt ur flera aspekter. Skolans inne-och utemiljö kommer att ha 
betydelse för Jörlanda i sin helhet som samlingsplats för aktiviteter  
utanför skoltid. 
 
Barnperspektiv 
Barnens perspektiv är särskilt viktigt i framtagande av detaljplaner för 
skolor. Arbetet med den här detaljplanen har utgått från hur platsen ser ut 
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idag och de förutsättningar som finns för att uppnå en bra skolmiljö. En 
dialog-workshop genomfördes, i enlighet med barnkonventionens artikel 12, 
med elever i årskurs 5 för att så tidigt som möjligt fånga upp de frågor som 
berör barnens närmiljö och ge dem inflyttande i planeringen.  
Förslaget kommer att möjliggöra en utbyggnad av skolan som bedöms 
positiv för både barn och vuxna i närområdet.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Fastighetsrättsliga konsekvenser som uppstår på grund av planförslaget. 
 

Fastigheter Fastighetsrättslig konsekvens 

Kyrkeby 3:33 
 

Fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. Fastigheten 
utökas genom att kvartersmark 
skola inom Kyrkeby 3:34 
fastighetsregleras till  
Kyrkeby 3:33.  

Kyrkeby 3:34 
 

Del av fastigheten planläggs som 
kvartersmark skola. 
Kvartersmark skola 
fastighetsregleras till 
Kyrkeby 3:33.  

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med Johanna Augustsson och 
Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan Strömner och Yousef Maleki, 
VA-Infrastruktur; Anna-Lotta Andersson och Joakim Karlsson, Trafik-
Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med 
övriga berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. 
 
Samhällsbyggnad Exploatering  
 
 
Veronica Götzinger     
Exploateringschef 
 
 
Fabiana Tomé Pernilla Larsson 
Planarkitekt  Mark- och exploateringsingenjör 
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Fabiana Tomé 
Planarkitekt 
 
Granskningsutlåtande för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan 
 
Granskningshandlingen är upprättad 2021-05-07 
  
Hur granskningen bedrivits  
 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2021-06-03 -2021-06-24. 
Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser,  
sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning  
upprättad 2021-04-26.  
Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, 
Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund. Detaljplanen 
drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Bakgrund  
 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som ligger 
mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar planområdet av 
fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). Norrut gränsar 
planområdet till befintlig bebyggelse.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag 
saknas tillräckliga utrymmen för undervisning samt att antalet elever förväntas öka i framtiden. 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  
 
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet 
med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt att godkänna undersökningssamrådet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna samrådsredogörelsen, upprätta 
granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. 
 
Inkomna synpunkter och kommentarer  
 
Under granskningen har 11 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och 
kommenteras nedan.  
 
Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.  
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021-06-24  
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Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Frågor som berör skyfall måste bearbetas. Vi rekommenderar också att plankartan och underlaget 
anpassas i enlighet med vad SGI skriver i sitt yttrande. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att den planerade bebyggelsen kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet med avseende på risk för översvämning i följd av skyfall. 

Länsstyrelsen befarar dock inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Skyfall 

Kommunen har uppdaterat dagvattenutredningen med ytterligare underlag gällande skyfall och 
problematiken beskrivs väl i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver 
kompletteras så att den möjliggör och säkerställer nödvändiga åtgärder för att hantera ett skyfall. 
Som plankartan ser ut nu är hela planområdet satt som kvartersmark och det finns inga 
planbestämmelser som reglerar de ytor för omhändertagande av skyfallsflöden, den skyfallsled 
eller de nya ledningar som finns beskrivna i planbeskrivningen. Som Länsstyrelsen tolkar det är 
dessa nödvändiga för att situationen vid ett skyfall ska bli tillfredställande. 

I planbeskrivningen står det att i samband med detaljprojektering ska höjdsättning av området och 
byggnader ske för att motverka skador på byggnader till följd av översvämning i samband med 
skyfall. Vi anser att nödvändig höjdsättning av mark och byggnader behöver säkerställas i 
plankartan. Utan dessa planbestämmelser kan det vara omöjligt att ställa krav under 
genomförandefasen. 

Det finns en bestämmelse (n1) på plankartan om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m. 
Det behöver framgå om detta är förenligt med den höjdsättning som krävs för att hantera ett 
skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2021-06-24 som bifogas i sin 
helhet. SGI skriver i sitt yttrande att stabilitetsberäkningar som SGI hade efterfrågat under 
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samrådet har nu utförts av kommunen. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. 

SGI vill dock upplysa om att de beräkningar som SGI ansåg behövde revideras finns kvar i 
underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar följer med 
planhandlingarna. Detta bör därför åtgärdas av kommunen. SGI påpekar också att 
planbestämmelsen n1, närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Detta bör också ses över av kommunen så att plankartan 
överensstämmer med de lastrestriktioner som anges i ritning G501. 

Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter och har inget att tillägga. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har lämnat ett yttrande med diarienummer TRV 2021/70110. I yttrandet står det att 
Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens samlade bedömning. Kommunen har i utredningen och 
planbeskrivningen presenterat en av flera möjliga lösningar och därmed visat att marken är 
lämplig för bebyggelse.  

VA-och Dagvattenutredning visar detta genom att illustrera en möjlig lösning, se sida 31, som 
även är beskrivet i planbeskrivning, se sida 34.  

Skyfall 

För att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte vara 
motiverat att reglera var exakt i detalj fördröjningsmagasin och andra åtgärder för att hantera 
skyfall ska placeras, utan detta kan med fördel i ett senare skede anpassas till befintlig och 
tillkommande bebyggelse.  

Vidare, för att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte 
vara motiverat att reglera höjdsättning inom kvartersmark, utan detta kan också med fördel i ett 
senare skede anpassas till befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen, 2021-09-15, valt att införa en bestämmelse i 
plankartan (som gäller inom hela planområdet) för att säkerställa magasineringskapaciteten 
inom kvartersmarken, ” Anläggningar för magasinering av dagvatten med en sammanlagd 
fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas. (4 kap 12 §, 1 pt)”  

Kommunen kommer även att förtydliga i planbeskrivningen att det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3.  
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Med denna bestämmelse säkerställs att den nödvändiga magasinskapaciteten kommer att 
anläggas inom kvartersmarken, i enlighet med utredningen. Exakt hur kapaciteten skapas är inte 
fastställt, vilket möjliggör att planen uppnår en viss flexibilitet. Vidare, bestämmelsen reglerar 
inte exakt var geografiskt inom tomten som magasineringen ska ske, vilket också är fördelaktigt 
för planens flexibilitet.  

Bestämmelse (n1) om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m syftar till att begränsa 
belastningen på marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av 
dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med den höjdsättning som 
simuleras i VA-och dagvattenutredning för att hantera skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) om att ”träden får 
endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” syftar till att beakta behoven för 
ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som finns 
idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen n (3) syftar också i 
kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte förses med byggnad” 
samt med bestämmelsen n (4) om att ”marken får inte användas för parkering” till att begränsa 
belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller 
magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

Trafikverkets synpunkter 

Noteras 

 
2. Trafikverket, 2021-06-15 
 
Ärendet 
Trafikverket har av Stenungsunds kommun fått ovan rubricerade ärende för granskning. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utbyggnad av Jörlandaskolan. Planområdet är 
beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i ”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 
574 (statligt vägnät) och E6. 

Tidigare samråd 
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Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet, 2020-09-17 (TRV 2020/91261). Trafikverket hade 
synpunkter gällande dagvatten, gång- och cykelväg längs väg 574 samt trafikalstring. Ett möte 
hölls mellan kommunen och Trafikverket, 2020-10-13, där Trafikverkets synpunkter diskuterades.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar att förtydligande gjorts i granskningsskedet gällande dagvatten och bedömer 
att planförslaget inte påverkar väg 574 negativt. 

Gällande föreslagen gång- och cykelbanan är nu beslut taget av Västra Götalandsregionen att 
denna byggs med finansiering från GC-potten och med 50% medfinans från kommunen. 
Avtalsskrivning kommer att påbörjas under hösten 2021 och troligtvis krävs att vägplan tas fram. 
Detaljplanens illustration visar en dragning av gång- och cykelbanan som kan komma i konflikt 
med vägplanen, som måste stämma överens med gällande detaljplan.  

Kommunen har i granskningshandlingen, räknat in kommande trafik från antagna planer och 
utbyggd skola och bedömt ökningen till ca 30%. Ingen prognos 2040 har gjorts men Trafikverket 
har bedömt att ökningen skulle kunna bli drygt 5000 Ådt år 2040 men anser att ökningen inte 
leder till någon större påverkan på berörd vägsträcka.  

Då inga anslutningar är reglerade i detaljplanen bör kommunen vara medveten om att nya eller 
ändrade anslutningar kräver beslut enligt Väglagen 39§.  

Sammantagen bedömning 

Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Noteras 

 
3. Lantmäteriet, 2021-06-21  
 
Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 
fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen 
RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som 
registrerades rakt av, utan kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många 
av dessa punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra 
uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 
m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
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HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att 
det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en 
text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått 
laga kraft. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Inom planområdet finns en ledningsrätt för tele, till förmån för Skanova AB. Om ledningen ska 
ligga kvar i sitt befintliga läge, kan det vara lämpligt att lägga in ett u-område på de markområden 
som omfattas av S – skola för att ledningen inte ska riskera att bli planstridig. I dagsläget är det 
idag utlagt plusmark (+) vilket kan innebära att byggnader annars kan placeras över 
ledningsområdet. 

Kommentarer: 

Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Kommunen har gjort en kvalitetskontroll och har uppdaterat grundkartan så att planen justeras 
till rätt läge.  

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

En text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan 
att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet” läggs till i planbeskrivning under genomförandets konsekvenser. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Plangränsen har justerats inför granskningen så att hela ledningsrättområdet som yttrandet syftar 
till hamnar utanför planområdet. 
 
4. Satens geotekniska institut, 2021-06-24 
  
Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun erhållit rubricerad detaljplan med 
begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion 
och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska 
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frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
utbyggnad av Jörlandaskolan. 

Underlag: 

l - Plankarta med tillhörande planbeskrivning. Plankarta daterad 2020-08-03, reviderad 2021-05-
07. Planbeskrivning daterad 2021-05-07 

2 - Projekterings-PJVI/Geoteknik. Jörlandaskolan, Jörlanda, Stenungsunds kommun. Upprättad av 
Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

3 - Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo). Jörlandaskolan, Jörlanda, 
Stenungsunds kommun. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

4 - PM Geoteknik. Jörlandaskolan. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2020-09-29 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare lämnat synpunkter på planförslaget under samrådsskedet Yttrandet är daterat 
2020-09-25 med dnr enligt ovan. 

Under samrådsskedet efterfrågade SGI kompletterande stabilitetsberåkningar avseende risken för 
större jorddjup söder om sektion A samt en översyn av indata i stabilitetsberäkningarna. Detta har 
nu utförts och resultaten redovisas i [4]. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. SGI vill dock upplysa om att de beräkningar i [2] som SGI ansåg behövde revideras 
finns kvar i underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar 
följer med planhandlingarna. Det hade därför varit bättre om PM reviderades. 

I plankartan från samrådsskedet fanns en planbestämmelse, ni, närmast vattendraget öster om 
planområdet som angav att markens höjd inte får ändras. Planbestämmelsen överensstämmer med 
de lastrestriktioner som rekommenderas i [2]. I aktuell plankarta (granskningshandling) har dock 
denna planbestämmelse tagits bort. SGI anser att plankartan därmed inte längre omhändertar de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501 i [2] och att planbestämmelserna behöver ses över så att 
överensstämmelse finns. 

Kommentarer: 

SGI:s synpunkter 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) syftar till att beakta 
behoven för ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna 
strukturen som finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen 
n (3) syftar också i kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte 



 
 

 Bilaga Dnr KS 2018/602 
2021-10-11 

 
förses med byggnad” samt med bestämmelsen n(4) om att ”marken får inte användas för 
parkering” till att begränsa belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga 
dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

 
5. Polismyndigheten region väst, 2021-07-13 
 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har ingen erinran gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34.  
 
Kommentarer:  

Noteras.  

6. Vattenfall, 2021-06-17  
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34. Vattenfall 
Eldistribution lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

Kommentarer: 

Noteras 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag  
 
7. Samhällsbyggnad, verksamheten Exploatering, 2021-06-17  
 
Exploatering har inget att erinra i granskningsskedet gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 
 
Kommentarer:  

Noteras. 

 
8. Samhällsbyggnad, VA-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att de har tittat på handlingarna och att de synpunkter de haft har tagits hänsyn till i 
detaljplaneprocessen och i framtagen VA- och dagvattenutredning. VA- Teknik har inga 
ytterligare synpunkter. 

Kommentarer:  

Noteras. 
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9. Samhällsbyggnad, Trafik-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att det är bra att yta lämnats mellan planområdet och väg 574 (Bagarevägen) så att det 
finns plats att anlägga gång- och cykelväg samt eventuellt justera läget på vägen.  

Meddelar också att det är viktigt att det blir tillräckligt många parkeringsplatser för personal och 
korttidsparkering för att hämta och lämna barn (antalet som är inritat i illustrationskartan räcker 
troligtvis inte). För att utrymmet ska användas optimalt bör parkeringsplatserna vara 
betalparkering.  

Kommentarer:  

Detaljplanen har tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs vid den östra sidan av vägen 
för att underlätta framkomligheten till skolan. 

Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns plats för att en gång och cykelväg anläggs i 
anslutning till skolan längs väg 574 samt en eventuell justering av läget på vägen.  

Detaljplaneförslaget visar att det finns plats för personalparkering och korttidsparkering för 
hämtning och lämning av barn och att de anordnas i planområdets sydvästra del. Cykelparkering 
med skärmtak anordnas i anslutning till skolentréer och cykelväg. Kommunen bedömer att 
redovisad antal parkeringsplatser är tillräckliga. Avvägande har gjorts utifrån olika parametrar, 
dels utifrån det framtida behovet, dels utifrån att förslaget gynnar kollektiva transportmedel med 
att avsätta ytor för angöring för skolbuss och med att lämna plats utanför planområdet för en 
framtid cykelväg som underlättar framkomligheten till skolan. Avvägandet har också gjorts 
utifrån att friyta för lek, som i förslaget redovisas i form av skolgård och som disponeras bakom 
byggnaderna, går före behovet av parkering enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9–10§.  
 
Reglering av parkeringsplatser är en bra åtgärd men som inte kan regleras i detaljplanen och 
synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga.  
 
Privatpersoner inom planområdet  
 
10. Yttrande 4, 2021-06-08 
 

Meddelar att det de inte kan se i utredningen är vilken påverkan nybyggnationen på fastigheten 
Kyrkeby 3:15 kommer att få. Informerar att på fastigheten Kyrkeby 3:15, Bagarvägen 2, uppförs 
det kommande året 3 st hyresfastigheter där det inryms 32 lägenheter och bifogar en 
bygglovshandling med datum 2019-11-04. 

Privatpersonen yttrar sig vidare om infarter och parkering, buller, dagvattenavrinning och skyfall 
enligt nedan: 

Infarter och parkering 

I er utredning har ni presenterat tilltänkta in och utfarten för kollektivtrafiken i Figur 16. Sigma, 
utsnitt ur trafikutredningsförslag. Jag skulle här vilja se att ni kompletterar utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022. Detta skull ge utredningen 
aktuell status avseende trafikläget så infarten till Kyrkeby 3:15 kommer att flyttas från nuvarande 
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läge till en infart något längre norrut och då för fastighet med 32 lägenheter mot dagens 
enfamiljsbostad. 

Buller 

I utredningen om bullernivå skulle jag gärna se en estimerad analys av bullernivån som eventuellt 
kan orsakas av de nybyggda lägenheterna och även omvänt; kan den utbyggda skolan påverka 
bullernivå för de inflyttade i lägenheterna på andra sidan gatan. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Utredningen skulle med fördel även kompletteras med om eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka utbyggnaden av skolan. Kyrkby 3:15 har på nordvästra sidan en 
angränsande bäck där dagvatten och ev. skyfallsöversvämningar primärt hamnar, men eftersom 
in- och utfarter till kollektivtrafiken planeras här så kan risker för felbedömningar elimineras. 

Kommentarer:  

Påverkan på fastigheten Kyrkeby 3:15 bedöms som positiv då nyinflyttade till området i framtiden 
kan visa sig vara barnfamiljer, dessa eventuella barn ska kunna få tillgång till en bättre skolmiljö.   

Infarter och parkering 

Exakt placering för busslinga kommer att fastställas i projekteringsskedet. Utredningen anses inte 
behövas kompletteras. Vi tackar för utlysning och vi vidarebefordrar den till ansvariga.  

Buller 

Bullerutredning har tagits fram med trafikalstringen för detaljplanen som underlag. 
Trafikalstringen tar som förutsättning de kända exploateringar som finns i området som är bland 
annat exploateringen på fastigheten Kyrkeby 3:15 samt exploateringen som den aktuella 
detaljplanen innebär. Utredningen visar de önskade bullernivåerna som yttrandet syftar till. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Det framgår av planbeskrivning för detaljplanen för Kyrkeby 3:15 med nummer 320 antagen av 
Kommunfullmäktige 2018-08-02 och som vann laga kraft 2018-11-02 att fastigheten Kyrkeby 
3:15 ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, (se sida 7). VA och 
dagvattenutredning för Jörlandaskolan anses inte behöva kompletteras.  

11. Yttrande 5, 2021-06-16 
 

Meddelar att de vill lämna följande yttrande över förslaget till detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 

1) En förutsättning för utbyggnad av skolan är att Bagarevägen / LV 574 åtgärdas med ett antal 
åtgärder så som:  

a) gång och cykelväg  
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b) hastighetsbegränsning  

c) övergångsställen. 

Då trafiklösningarna och skolan måste gå hand i hand är det inte acceptabelt att åtgärderna på 
Bagarevägen / LV 574 skall drivas som separat projekt, vägplan. 

I detaljplan måste villkoras att trafikåtgärderna är åtgärdade före eller allra senast när den 
utbyggda skolan skall tas i bruk. 

Barnens säkerhet är ett absolut krav och då måste åtgärderna vara klara. 

2) I handlingarna visas olika platser för parkeringsplatser. 

3) Förhöjda infarter på Gång och cykelvägen till p-platser och för bussarna är bra. 

4) Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 från Jörlanda vägen till vägen söder om infarten till 
kyrkan regleras till 30 km/h, inte bara under skoltiden, utan hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att utnyttjas mer än under skoltiden. Detta innebär en ökad 
trafiksäkerhet samt en bullersänkning för fastigheterna längs vägen. 

5) På Bagarevägen / LV 574 måste breda förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter 
anläggas vid: 

a) Jörlanda vägen  

b) vid Kyrkeby 3:39 (där det idag finns en avsmalning av vägen)  

c) norr infarten till kyrkan.  

Dessa förhöjningar skyltas som övergångsställe. Dessa åtgärder sänker hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

Privatpersonen meddelar att de för tillfället är bosatta i utlandet och därför bifogar de e-postadress 
för kommunicering. 

Kommentarer:  

Anläggning av en säker gång-och cykelväg utreds av kommunen tillsammans med Trafikverket 
med ett helhetsgrepp som inkluderar tillgänglighet från skolans omgivande upptagningsområden.  

Åtgärder som hastighetsreglering, förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter, skyltar, 
trafikljus och övergångställen är åtgärder som kan bidra till trafiksäkerheten i skolområdet men 
som inte kan regleras i detaljplanen och synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga. 

Väglagen (1971:948) och vägförordningen (2012:707) innehåller regler om byggande av väg, 
drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna 
vägar, det vill säga riksvägar och länsvägar. I väglagen står att med väghållning avses både 
byggande av väg och drift av väg.  
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Lagen definierar också vad som menas med dessa två begrepp. Vidare framgår att staten, genom 
Trafikverket, är väghållare för allmänna vägar. I lagen slås fast att vägplan ska upprättas för 
åtgärder som innebär byggande av väg i lagens mening. Där regleras också den 
planläggningsprocess som leder fram till en fastställd vägplan och som således är en 
förutsättning för byggande av väg. 

Då Trafikverket är väghållare för LV 574 (Bagarevägen) krävs troligtvis att en vägplan tas fram. 

En detaljplan ska vara inriktad på genomförandet av föreslagen bebyggelse och de rättigheter 
som planen medger får endast i mycket begränsad omfattning villkoras. 

Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora delar av planområdet 
redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamheten fram till maj 2021 i norra delen av 
fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. 

Då planen i huvudsak reglerar befintliga förhållanden kan en planbestämmelse med villkor för 
lov respektive startbesked inte användas, eftersom det krävs att åtgärden väsentligt förändrar 
markens användning, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 14 §. 

Det framgår av planbeskrivning att placeringen av byggnaderna har justerats efter att 
trafikutredningen har levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat, se 
sida 25. 

Ändringar i förslaget inför antagandet  
 
Efter granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna. Dessa ändringar bedöms inte 
innebära någon betydande förändring gentemot det planförslag som var ute på granskning i juni 
2021. Samhällsbyggnad/ Exploatering bedömer att det är lämpligt att gå vidare till antagandet.  
 

 
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget 
 
Privatpersoner  Synpunkt Skede 
Yttrande 1 - Avgränsning av parkområdet till 

närliggande fastigheten. 
 

samråd 

Yttrande 2 - Sänkt hastighet till 30 km/h från 
infart Sävelyckevägen i söder 
länsväg 574 till länsväg 634 mot 
Stenungsund i norr 

- Fart sänkande väggupp 
alternativt avsmalnande väg på 
ytterligare ett par ställen 

- Övergångsställen med rödljus på 
två ställen, dels strax söder om 
församlingshemmet, dels vid 
nuvarande övergång vid 
Bagarevägen 

samråd 
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- Gång/cykelväg innanför buss 

slingan utanför skolan 

- Riktig säker separerad 
trottoar/gångväg som fortsätter 
förbi bageriet fram till första 
hand Sävelyckevägens infart. 
Räcker inte med målad linje i 
gatan 

- Separerad cykelbana från vägen. 
Räcker inte med en målad linje i 
gatan. 

Yttrande 3 - Förslag till placering av gång-
och cykelväg 

samråd 

Yttrande 4 - Infarter och parkering: 
Komplettera utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på 
fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022.  

- Buller: 
Komplettera utredningen med en 
estimerad analys av bullernivån som 
eventuellt kan orsakas av de nybyggda 
lägenheterna och även omvänt. 

- Dagvattenavrinning och skyfall:                 
Komplettera utredningen med om 
eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka 
utbyggnaden av skolan.  

granskning 

Yttrande 5 - Gång och cykelväg  
- Hastighetsbegränsning 
- Övergångsställen. 
- Då trafiklösningarna och skolan måste 

gå hand i hand är det inte acceptabelt 
att åtgärderna på Bagarevägen / LV 
574 skall drivas som separat projekt, 
vägplan. 

- I detaljplan måste villkoras att 
trafikåtgärderna är åtgärdade före eller 
allra senast när den utbyggda skolan 
skall tas i bruk. Barnens säkerhet är ett 
absolut krav och då måste åtgärderna 
vara klara. 

- I handlingarna visas olika platser för 
parkeringsplatser. 

- Förhöjda infarter på Gång och 

granskning 
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cykelvägen till p-platser och för 
bussarna är bra. 

- Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 
från Jörlanda vägen till vägen söder 
om infarten till kyrkan regleras till 30 
km/h, inte bara under skoltiden, utan 
hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att 
utnyttjas mer än under skoltiden. Detta 
innebär en ökad trafiksäkerhet samt en 
bullersänkning för fastigheterna längs 
vägen. 

- På Bagarevägen / LV 574 måste breda 
förhöjda korsningar för gång och 
cykeltrafikanter anläggas vid: a) 
Jörlanda vägen b) vid Kyrkbyn 3:39 
(där det idag finns en avsmalning av 
vägen) c) norr infarten till kyrkan. 
Dessa förhöjningar skyltas som 
övergångsställe. Dessa åtgärder sänker 
hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

 
 

Medverkande tjänstepersoner  
 
Granskningsutlåtande har upprättats i samråd med Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan 
Strömner, VA-Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med övriga 
berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun.  
 
Samhällsbyggnad, Exploatering  
 
Veronica Götzinger  
Exploateringschef  
 
Fabiana Tomé  Pernilla Larsson  
Planarkitekt                           Mark- och exploateringsingenjör 





 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2021-10-25

  
 
 
 
 
§ 292 Dnr: KS 2021/775 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Ödsmåls-Berg 2:40 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Ödsmåls-Berg 2:40 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen daterad 
2021-08-30. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Ödsmål har fastighetsägaren fått godkänt bygglov för ett 
enbostadshus. Del av fastigheten ingår i dagsläget i befintligt verksamhetsområde men inte 
den del av fastigheten som fått godkänt bygglov. Fastighetsägaren har ansökt om att få ansluta 
till kommunalt VA. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2021-09-28 § 103 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  
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Protokoll
Allmänna utskottet
2021-09-28

  
 
 
 
 
§ 103 Dnr: KS 2021/775 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Ödsmåls-Berg 2:40 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Ödsmåls-Berg 2:40 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen daterad 
2021-08-30. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Ödsmål har fastighetsägaren fått godkänt bygglov för ett 
enbostadshus. Del av fastigheten ingår i dagsläget i befintligt verksamhetsområde men inte 
den del av fastigheten som fått godkänt bygglov. Fastighetsägaren har ansökt om att få ansluta 
till kommunalt VA. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 
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Fredrik Axelsson Till kommunfullmäktige 
Abonnentingenjör 
 
 
Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten Ödsmåls-Berg 2:40 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för kommunalt dricks-, spill- och 
dagvatten för fastigheten Ödsmåls-Berg 2:40 i enlighet med kartan i tjänsteskrivelsen daterad 
2021-08-30. Kostnader för utbyggnad av dricks-, spill- och dagvatten ryms inom ramen för 
VA-verksamhetens budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet är upprättat för. Det är huvudmannen, 
kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken vattentjänstelagens (Lag 
2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller. Huvudmannen är också skyldig 
att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde 
ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver 
anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang” (6 § LAV).  
 
På den aktuella fastigheten i Ödsmål har fastighetsägaren fått godkänt bygglov för ett 
enbostadshus. Del av fastigheten ingår i dagsläget i befintligt verksamhetsområde men inte 
den del av fastigheten som fått godkänt bygglov. Fastighetsägaren har ansökt om att få ansluta 
till kommunalt VA. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för att upprätta verksamhetsområdet ryms i beslutad investeringsbudget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Beslutets konsekvenser för barn kommer att bli en bättre miljö där fastigheten är ansluten till 
kommunal VA-anläggning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 6 om Rent vatten och sanitet för alla. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-30 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
fredrik.axelsson@stenungsund.se 
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Hej,

Tackar för snabbt svar och tydligt besked.

Vi vore tacksamma om dessa ärenden får komma med till Kf den 11/11.

Avsäger mig härmed uppdraget som vice beredningsledare i Välfärdsberedningen (under
förutsättning att Kf ordförande lägger samtliga relaterade ärenden till dagordningen).

Vänligen,

Nedzad Deumic (KD)
Stenungsund
2021-11-03
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1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Ledamot i välfärdsberedningen

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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