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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/118
2023-01-24

 
Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning 2022 Stenungsundshem AB och 
ombudsinstruktioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner: 

• Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs. 
• Vinsten balanseras enligt upprättat förslag. 
• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2022 har inkommit till kommunen.  

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
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balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
Årsredovisning 2022 för Stenungsundshem AB  
Revisionsberättelse KPMG 2022 
Granskningsrapport lekmannarevisionen 2022 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Revisionsberättelse Stenungsundshem AB, org. nr 556338-1325, 2022  1 (2) 

Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i Stenungsundshem AB, org. nr 556338-1325 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsundshem AB för år 2022.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Stenungsundshem ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Stenungsundshem AB enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 1 mars 2022 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

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

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Stenungsundshem AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsundshem AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

 

 

Göteborg 2023-02-22 

 
KPMG AB 

 

 

 

Henrik Blom 

Auktoriserad revisor 
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Karolina Ringmark Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning 2022 Stenungsunds Energi och Miljö AB och 
ombudsinstruktioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö 
AB:s bolagsstämma följande instruktioner: 

• Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs. 

• Vinsten balanseras enligt upprättat förslag. 
• Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2022 har inkommit till 
kommunen.  

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2022 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/119
2023-01-24

balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-24 
Årsredovisning 2022 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen. 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Vi har en vision, en vision som genomsyrar hela 
verksamheten och de mål vi arbetar för att nå. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar 
utveckling som världens länder har skrivit på för 
att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och 
rättvisa och mycket mer. Stenungsunds Energi 
skall vara en del av lösningen och har därför valt 
att fokusera på i första hand fem av de sjutton 
globala målen som är antagna i Agenda 2030. Vi 
är med och bidrar till god hälsa och 
välbefinnande, hållbar energi och infrastruktur, 
ekonomisk tillväxt och till att bekämpa 
klimatförändringarna. 

Kommunikation & Service 
Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha 
nära kontakt och ge bra service till nöjda 
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.  

Vi är öppna och ger den information som 
eftersöks, på enkla och lättillgängliga sätt. Vår 
hemsida är fylld med information om 
fjärrvärme, om oss och om allt vi erbjuder, från 
leverans av fjärrvärme till möjligheten att 
koppla in poolvärme samt nyheter och tips om 
villacentraler.  

Via hemsidan når våra kunder Mina sidor där de 
ser det mesta som rör deras fjärrvärme. Allt från 
avtal, fakturor och protokoll från servicebesök 
till deras kunduppgifter och så givetvis 
fjärrvärmeförbrukningen. För den intresserade 
går det att ta ut listor och jämföra förbrukning 
under specifika tidsintervall.  

Nu finns vi även sedan en liten tid tillbaka på 
Facebook, Instagram och LinkedIn för att sprida 
information om oss och komma närmare våra 
kunder.   

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det 

alltid minst en tekniker som ser till att 
fjärrvärmen produceras och levereras till våra 
kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
ges.  

Lokalt & socialt engagemang 
Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn i 
vår dagliga verksamhet. Utöver det bidrar vi för 
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett 
brett spektrum av organisationer som skapar 
mervärden. Vi stöttar ett flertal organisationer 
som verkar lokalt och alla utför dem viktiga och 
beundransvärda insatser inom betydelsefulla 
områden. Organisationer som arbetar för 
gemenskap och mångfald och höjer våra 
medborgares hälsa och trygghet finns med 
bland våra samarbetspartners. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något och tillsammans 
bygger vi en starkare och hållbarare värld. 

 

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-
delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme 
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra 
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta 
för alla. Tänk att få vara en del av det… 

Fjärrvärmen i Stenungsund är trygg värme för 
ett hållbart samhälle nu och i framtiden!  

”Vår värme ska vara en naturlig och 
självklar del i energisystemet som 
bidrar till ett hållbart samhälle – nu 
och för framtida generationer.” 
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VD har ordet 

Stenungsunds Energi fortsätter att bidra till det 
hållbara samhället och är en viktig spelare i 
samhällsbyggandet i Stenungsund.   

Vi summerar året med ett gott ekonomiskt 
resultat, detta trots att begränsningarna i den 
ryska exporten av naturgas ledde till 
rekordhöga priser på gas och el i hela Europa 
under större delen av året. Kriget i Ukraina satte 
sin tydliga prägel på energiåret 2022.  

Positivt är att fjärrvärme inte är lika priskänsligt 
som el. Vi har tack vare det samt långsiktiga 
avtal med våra övriga leverantörer klarat vår 
produktion bra och verksamheten har 
påverkats relativt lindrigt.  

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som 
kräver en väl fungerande infrastruktur. Det 
byggs som aldrig förr och 
under de senaste åren 
har vi anslutit ett stort 
antal bostäder, både 
flerfamiljshus och 
villor, till vårt nät. Vi 
har även anslutit nya 
och befintliga lokaler och 
industrifastigheter. 

Fortsatt höga elpriser gör att många 
fastighetsägare ser sig om efter alternativ till 
elvärme och värmepumpar som även dessa 
drivs med el. Med vår fjärrvärme kan vi erbjuda 
ett prisvärt, enkelt och klimatsmart alternativ 
och vi är glada åt att nu kunna möta den ökande 
efterfrågan med extra satsningar på utbyggnad 
av vårt ledningsnät till villor i vårt område.  

En viktig förändring för våra kunder är att vi nu 
sjösatt vår nya prismodell. En prismodell som är 
konkurrenskraftig, kostnadsriktig och uppmunt-
rar till rätt besparingar. 

 

Framåt arbetar vi vidare med utbyggnad av vårt 
ledningsnät österut, och att få till en 
överföringsledning mellan Stenungsund och 
Stora Höga. På så vis kan vi ge möjligheten till 
miljövänlig uppvärmning till fler invånare och 
verksamheter i Stenungsunds södra delar, 
samtidigt som det befintliga nätet i Stora Höga 
kan anslutas och därmed det pelletseldade 
värmeverket i Stora Höga avvecklas. 

Vi har även sedan tidigare fått i uppdrag av våra 
ägare att utreda möjligheten att bygga 
solcellsparker i vår kommun och vi arbetar med 
att kunna starta upp bygget av Stenungsunds 
första solcellspark.  Ett spännande uppdrag som 
kommer innebära ett nytt verksamhetsområde 
för oss och ett betydelsefullt steg i 
omställningen till ett hållbart samhälle.  

Tack till alla som bidrar. Ett stort tack till 
medarbetare och styrelseledamöter som aktivt 
bidrar till en hållbar utveckling av vårt samhälle 
och en positiv utveckling för Stenungsunds 
Energi. Tillsammans med alla leverantörer och 
samarbetspartner gör ni ett fantastiskt jobb 
som resulterat i ytterligare ett framgångsrikt år!  

 

/Erland Astorsson, VD

  

 

”Vi har anslutit 

ett stort antal 

bostäder.” 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2022 bestod 92,7 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av biogas 
från naturgasnät och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
98 GWh. Det bränsle som i första hand 
används vid behov av eldning i 
varmvatten-pannorna är biogas från 
naturgasnät. Förbränningen av gas och 
olja ger utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 
av olja ger dessutom utsläpp av 

svaveldioxid. Dessa utsläpp påverkar miljön 
genom global uppvärmning och orsakar 
försurning och övergödning av mark och vatten. 
Utsläppen bidrar även till bildandet av 
marknära ozon vilket har en skadlig effekt på 
både miljö och hälsa. Partiklar i utomhusluft är 
hälsoskadliga genom ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2022 2021 2020 2019 

Andel restvärme % 92,7 91,4 94,6 95,0 

Pannornas verkningsgrad % 91 88 84 92 

Tilldelning av utsläppsrätter 111 111 243 307 

Utsläpp C0₂ ton 1092 1 035 202 630 

Utsläpp NOx kg 987 933 179 551 

Utsläpp SO₂ kg 16,9 6,9 1,2 3,9 

Utsläpp NMVOC kg 20,1 18,8 3,6 11,2 

Partiklar kg 3,9 2,7 0,50 1,55 

Mät- och kulvertförluster % 17,0 17,4 18,1 18,1 

Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 
• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 
verksamheten berörs av. 

54



Stenungsunds Energi & Miljö AB Orgnr. 556601–1895 

5 
 

Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för 
ständiga förbättringar med hjälp av vårt 
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt det 
nationella miljöledningssystemet Miljödiplom – 
Svensk Miljöbas.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen.  

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet 
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att 
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap 
och en vilja att förändra, allt från stora till små 
handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

Vårt diplom är ett bevis på att vårt långsiktiga 
och metodiska miljöarbete fungerar mycket 
bra.  

 

Hälsa & Säkerhet 
Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs.  

Regelbundet utförs riskbedömningar och 
skyddsronder inom verksamheten och de ger 
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön, 
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar 
åtgärdas omgående eller förs in i handlings-
planen. Personalen genomför regelbundet 
utbildningar för att leva upp till lagkrav och 
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan bland personalen. Vår friskvård på 
arbetstid och våra hälsoutmaningar stärker 
personalens välmående och gemenskap. Vårt 
hälsofrämjande arbete medför låg sjukfrånvaro 
och hög kvalitet i arbetet. Sjukfrånvaron för året 
var 2,0 (2,0) %. 
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion
Under 2022 har det producerats 96,3 (103,5) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 92,7 (91,4) %.  

Debiterad energi blev 80,0 (85,5) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät- och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 17,0 (17,4) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

 

 

 

 

Producerad energi (MWh)  

 

Teknik 
Utbyggnaden på Solgårdsterrassen slutfördes 
under året och totalt har nu tio nya flerfamiljs-
hus anslutits i området.   

Totalt anslöts 20 nya anläggningar till vårt nät 
under året, fördelat på verksamheter, villor 
samt flerfamiljshus. 

Fiberutbyggnad har skett utmed Doteröds-
vägen i samarbete med andra ledningsägare 
och ytterligare kommunala verksamhetslokaler 
har anslutits. 

 

 

 

Under sommaren utfördes flera planerade 
underhållsarbeten på våra anläggningar.  På 
fjärrvärmeledningen vid Norra vägen byttes 
markventiler ut och två av våra produktions-
värmeväxlare på Perstorp Oxo uppgraderades 
med nya plattpaket.  

Arbetet med teknisk service hos kund 
resulterade i att 600 servicebesök utfördes av 
våra tekniker, de flesta i villor. Utöver detta 
valde ett tjugotal villaägare oss som leverantör 
när deras fjärrvärmecentraler var dags att bytas 
ut. 
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Restvärme Biogas/Prima

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 40,4 (51,7) 

Restvärme från Borealis 48,9 (42,9) 

Prima värme från Borealis 2,4 (4,7) 

Förbränning i egna pannor 4,6 (4,8) 
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Utveckling 2023
Ny prismodell mot kund implementeras från 
och med 1 januari.  

På Hasselhöjden startas arbetet upp med 
utbyggnad av ledningsnät samt anslutningar av 
både nya flerfamiljshus och nytt äldreboende. I 
samband med detta påbörjar vi även arbetet 
med att uppgradera fjärrvärmesystem inom 
Stenungsundshems befintliga fastighetsbest-
ånd på Hasselbacken.  

Utbyggnad av fjärrvärmenätet till östra sidan av 
motorvägen, Munkeröd-Kärr, förväntas pågå 
under året. Projektet genomförs  i nära 
samarbete med utbyggnad av kommunens 
vatten- och avloppsnät. 

För att kunna erbjuda fjärrvärme till fler 
villaägare i Stenungsund kommer vi i ett första 
steg erbjuda ett femtiotal fastighetsägare i 
Kyrkenorum möjlighet till anslutning under 
året. 

Vi ser en även ökad efterfrågan på våra tjänster 
service och utbyte av fjärrvärmecentraler hos 
våra villakunder. 

Förläggning av fiberkanalisation planeras att 

utföras bland annat utmed Strandvägen.  

Projektering av överföringsledning till Stora 

Höga är klar och förväntas under året resultera 

i ett komplett beslutsunderlag för en eventuell 

kommande investering.

Energistatistik (MWh) 2022 2021 2020 2019 
Pannproducerad 4 617 4 246 812 2 794 

Restvärme Perstorp 40 399 51 676 47 253 46 740 

Restvärme Borealis 48 859 42 862 37 059 40 712 

Prima värme Borealis 2 441 4 695 4 013 1 803 

Producerad energi 96 316 103 479 89 137 92 049 

Verkningsgrad restvärme 92,67 % 91,36 % 94,59 % 95,01 % 

Debiterad energi 79 964 85 504 72 959 75 361 

Mät- & Kulvertförluster 16,98 % 17,37 % 18,15 % 18,13 % 

     

 

 

Kunder 2022 2021 2020 2019 
Antal anläggningar 1 437 1 414 1 395 1 360 

Abonnerad effekt (kW) 44 225 43 603 42 821 40 194 

Nya anläggningar 20 20 35 27 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2022, vilket är 
bolagets tjugoandra räkenskapsår. Uppgifter 
inom parentes avser verksamhetsåret 2021. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2022 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 51 091 572 48 564 953  57 258 332 44 820 839 46 096 302 
Res. efter finansiella poster 3 949 705 4 963 870 17 615 780 5 328 074 4 945 631 
Res. i % av nettoomsättningen 7 ,73 10,03 30,77 11,89 10,72 
Balansomslutning 161 283 779 159 348 924 153 551 219 153 167 246 153 216 428 
Soliditet (%) 45,82  44,29  42,96 34 ,03 31,05 
Avkastning på eget kapital (%) 5,34 7,03 26,70 10,22 10,83 
Avkastning på totalt kapital (%) 2,76 3,52 12,09 4,24 4,16 
Kassalikviditet (%) 167,83 128,18 135,91 62,78 71,34 
Justerat eget kapital 73 898 862  70 568 202  65 965 053  52 124 641 47 577 423 

*Definitioner av nyckeltal, se not 7. 

 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar 
Hadartz och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Rikard Sahle, 
KPMG AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 2 947 tkr  
(4 760) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av nya fastigheter. 

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2022 om 
45,82 (44,29) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 3 950 (4 963) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
51 091 (48 565) tkr. Kostnaden för råvaror är 27 
258 (21 487) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

 

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 948 659 972 619 

     

Resultatdisposition  
Medel att disponera: 948 659  
Balanserat resultat 23 960  
 972 619  

Förslag till disposition: 972 619 
 

Balanseras i ny räkning 925 186 
 

Utdelning 47 433  
   

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 

      

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Framtagning och lansering av ny prismodell 

till kund.  
• Större underhållsstopp genomfördes under 

våren hos Perstorp Oxo och Borealis Polyeten 
vilket innebar begränsad tillgång till 
restvärme.  

• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra 
lägsta priset i Västra Götaland och behöll 
platsen med det näst lägsta priset för 
fjärrvärme i Sverige. 

• Prisjustering mot kund från och med 1 
november.  
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Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2022 2021 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning  51 091 575 48 564 953 

Övriga intäkter  2 157 070 2 865 751 

Summa rörelseintäkter   53 248 642 51 430 704 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -27 258 259 -21 487 217 

Övriga externa kostnader  -8 894 371 -11 312 932 

Personalkostnader 2,3 -7 147 054 -6 564 465 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -5 520 824 -6 464 212 

Summa rörelsekostnader   -48 820 508 -45 828 827 

     
Rörelseresultat   4 428 134 5 601 878 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  29 384 13 278 

Räntekostnader  0 -286 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -507 813 -651 000 

Summa finansiella poster   -478 429 -638 008 

        

Resultat efter finansiella poster   3 949 705 4 963 870 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -3 000 000 -4 954 760 

Summa bokslutsdispositioner   -3 000 000 -4 954 760 

      
Resultat före skatt   949 705 9 110 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -1 046 -9 110 

Årets resultat   948 659 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2022-12-31 2021-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 4 4 598 912 5 016 140 

Maskiner och tekniska anläggningar 5 133 424 124 135 427 844 

Inventarier 6 296 007 491 103 

Pågående materiella nyanläggningar 7 2 465 987  

Summa materiella anläggningstillgångar  140 785 030 140 935 087 

    

Summa anläggningstillgångar  140 785 030 140 935 087 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  1 005 632 1 068 825 

Summa varulager  1 005 632 1 068 825 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  6 774 135 5 562 035 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  11 342 351 9 306 686 

Övriga fordringar  1 177 851 1 251 764 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  198 780 1 224 528 

Summa kortfristiga fordringar  19 493 116 17 345 012 

    

Summa omsättningstillgångar  20 498 749 18 413 837 

    

Summa Tillgångar  161 283 779 159 348 924 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2022-12-31 2021-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5 000 5 000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Årets resultat  948 659 0 

Summa fritt eget kapital  972 619 23 960 

    

Summa eget kapital  1 177 619 228 960 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  91 588 467 88 588 467 

Summa obeskattade reserver  91 588 467 88 588 467 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  57 000 000 57 000 000 

Summa långfristiga skulder  57 000 000 57 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 018 091  5 818 819 

Övriga skulder  1 857 886 955 382 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 641 716 6 757 296 

Summa kortfristiga skulder  11 517 693 13 531 497 

    

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder  161 283 779 159 348 924 
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    Kassaflödesanalys 

 
    

Belopp i Kronor  2022 2021 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat         4 428 134 5 601 878 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  5 520 824 6 464 212 

Erhållen ränta mm  29 384 13 278 

Erlagd ränta   -507 813 -651 286 

Betald inkomstskatt  -5 798 -9 110 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  9 464 731 11 418 972 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager  63 192 -427 812 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -1 212 100 -239 831 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  -936 004 -1 493 841 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -1 800 728  1 387 460 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  304 222 4 383 080 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 883 315 15 028 028 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 4 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 5 -2 945 246 -4 746 964 

Förvärv av inventarier 6 -2 032 -13 105 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 7 -2 465 987  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 413 265                -4 760 069                

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån   -5 000 000 

    
Förändring av likvida medel  470 050 5 267 959 

Likvida medel vid årets början  6 805 172 1 537 213 

    
Likvida medel vid årets slut (koncernkonto hos 
Stenungsunds kommun)  7 275 222 6 805 172 
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 Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper   

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Inventarier 5 år  Fiberkanalisation 20 år  

 Byggnader och mark 25 år  Naturgas 10 år  

 Bygge Perstorp 10 år  Reservkraftaggregat 20 år  

 Borealis utrustning 10 år  Panna 15 MW 20 år  

 Teknik utrustning 10 år  Kulvertnät 50 år  

 Styrsystem 10 år  Borealis PE3 15 år  

 Ställverk 15 år     

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Medelantal anställda 2022 2021 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 8 7 

 varav kvinnor 2 2 

 varav män 6 5 
 
Not 3 Personal 2022 2021 

 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid   
 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 1,98 % 2,03 % 
    

 Sjukfrånvaro för kvinnor 2,12 % 2,30 % 

 Sjukfrånvaro för män 1,94 % 1,92 % 
    

 Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 0,00 % 0,00 % 

 Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 2,10 % 1,92 % 

 Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 1,79 % 2,17 % 

    

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   
    

 Löner och ersättningar                                       5 181 422 4 678 315 

 Pensionskostnader 370 716 426 435 

 Sociala kostnader 1 594 916 1 459 716 

 Summa 7 147 054 6 564 465 
    

Noter till balansräkningen 
Not 4 Byggnader och mark 2022 2021 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -5 424 666 -5 007 430 

 Årets avskrivningar -417 228 -417 236 

 Summa avskrivningar -5 841 894 -5 424 666 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 4 598 912 5 016 140 

    

64



 

15 
 

    

Not 5 Maskiner och tekniska anläggningar 2022 2021 

 Ingående anskaffningsvärden  235 909 310 231 162 346 

 Inköp 2 945 246 4 746 964 

 Utrangering -42 498  

 Summa anskaffningsvärde 238 812 059 235 909 310 

    

 Ingående avskrivningar -100 481 467 -94 673 491 

 Årets avskrivningar -4 906 468 -5 807 976 

 Summa avskrivningar -105 387 935 -100 481 467 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 133 424 124 135 427 843 

Not 6 Inventarier 2022 2021 

 Ingående anskaffningsvärde  2 488 064 2 474 960 

 Inköp 2 032 13 105 

 Summa anskaffningsvärde  2 490 096 2 488 064 

    

 Ingående avskrivningar -1 996 961 -1 757 961 

 Årets avskrivningar -197 128 -239 000 

 Summa avskrivningar -2 194 089 -1 996 961 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 296 007 491 103 

    

Not 7 Pågående materiella nyanläggningar 2022 2021 
 Ingående nedlagda kostnader 0 0 

 Inköp 2 465 987 0 

 Summa under året nedlagda kostnader 2 465 987 0 

    

    

Not 8 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 
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Stenungsunds Energi & Miljö AB Orgnr. 556601–1895 

Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB för år 2022. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2021 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 22 
februari 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen. 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

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

 
 
 

 
 
 

 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

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

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för år 2022 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 
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Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Göteborg den 15/2 2023 
KPMG AB 
Rikard Sahle 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895 
Till fullmäktige i Stenungsunds kommun   

Vi, av fullmäktige i Stenungsunds kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Stenungsunds Energi och Miljö AB:s verksamhet. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i granskningsredogörelsen. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Stenungsund den 20/2 2023 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

  
 
 
 
 
§ 48 Dnr: KS 2021/368 
 
Program för barn och ungas kulturverksamhet i Stenungsunds 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Program för barn och ungas kulturverksamhet i Stenungsunds 
kommun med förändringen att andra stycket under punkt 1.2 Syfte tas bort. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Program för barn och ungas kulturverksamhet är ett dokument för strategiskt och 
långsiktigt arbete med barn- och ungdomskultur.  
 
Syftet med programmet är att säkerställa barn och ungas deltagande i kulturlivet som skapare, 
publik och deltagare. Programmet är ett dokument för de verksamheter i kommunen som 
arbetar med barn och unga och är ett verktyg för demokrati och delaktighet. 
 
Programmet är en förutsättning för att kommunen ska kunna ta del av det regionala 
arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2023-01-25 § 2 
Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
Program för barn och ungas kulturverksamhet  
Tidigare Program för barn och ungas kulturverksamhet 
 
 
Beslut skickas till 
Britta.netterfors@stenungsund.se  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2023-01-25

  
 
 
 
 
§ 2 Dnr: KS 2021/368 
 
Program för barn och ungas kulturverksamhet i Stenungsunds 
kommun 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Program för barn och ungas kulturverksamhet i Stenungsunds 
kommun med förändringen att andra stycket under punkt 1.2 Syfte tas bort. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Program för barn och ungas kulturverksamhet är ett dokument för strategiskt och 
långsiktigt arbete med barn- och ungdomskultur.  
 
Syftet med programmet är att säkerställa barn och ungas deltagande i kulturlivet som skapare, 
publik och deltagare. Programmet är ett dokument för de verksamheter i kommunen som 
arbetar med barn och unga och är ett verktyg för demokrati och delaktighet. 
 
Programmet är en förutsättning för att kommunen ska kunna ta del av det regionala 
arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
Program för barn och ungas kulturverksamhet  
Tidigare Program för barn och ungas kulturverksamhet 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S): Andra stycket under punkt 1.2 Syfte tas bort från programmet för barn och 
ungas kulturverksamhet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsutskottet kan besluta enligt Jan Rudéns (S) förslag och 
konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Britta.netterfors@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/368
2022-11-15

 
Marie Wiberg Sernevall Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Program för barn och ungas kulturverksamhet i Stenungsunds 
kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för barn och ungas kulturverksamhet i 
Stenungsunds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Program för barn och ungas kulturverksamhet är ett dokument för strategiskt och 
långsiktigt arbete med barn- och ungdomskultur.  
 
Syftet med programmet är att säkerställa barn och ungas deltagande i kulturlivet som skapare, 
publik och deltagare. Programmet är ett dokument för de verksamheter i kommunen som 
arbetar med barn och unga och är ett verktyg för demokrati och delaktighet. 
 
Programmet är en förutsättning för att kommunen ska kunna ta del av det regionala 
arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga.  
 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 18 september 2017 ett program för barn och ungas 
kulturverksamhet. Programmet har upphört varför nytt program tagits fram. I samband med 
det har en genomgång av det tidigare programmet skett och justeringarna i det nya 
programmet är företrädesvis av redaktionell karaktär.  
 
Det finns i lag inget krav att programmet för barn och ungas kulturverksamhet ska 
harmonisera med skolverksamheternas läroplansmål men att ha med specifika läroplansmål i 
programmet ger synergieffekter där kulturverksamheten kan bidra till måluppfyllelse utifrån 
skolverksamheternas läroplansmål. I föreslaget program har specifika läroplansmål inarbetats 
för att skapa en tydligare koppling mellan skolverksamheternas och kulturverksamhetens 
arbete.  
 
Uppföljning 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/368
2022-11-15

Uppföljningen av program för barn och ungas kulturverksamhet sker som en del av 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete (SKA) där personalen involveras i 
utvärderingsarbetet.  
 
Programmet följs dessutom upp löpande under året via den aktivitetsplan som tas fram för att 
kunna arbeta med programmet. Det bidrar till kontinuitet och att verksamheten säkerställer att 
programmet används i verksamhetens dagliga arbete.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Program för barn och ungas kulturverksamhet är en förutsättning för att kommunen ska kunna 
ta del av det regionala arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för 
barn och unga.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Programmet främjar barn och ungas deltagande i kulturupplevelser i Stenungsunds kommun.  
 
Juridiska bedömningar  
Programmet för barn och ungas kulturverksamhet är inte lagreglerat.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4, god utbildning för alla. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-15 
Program för barn och ungas kulturverksamhet  
Tidigare Program för barn och ungas kulturverksamhet 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson  Pia Solefors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Britta.netterfors@stenungsund.se  
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1. Inledning 
Ett program för barn och ungas kulturverksamhet är ett verktyg för att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med barn- och ungdomskultur. Alla barn och ungdomar, såväl under skoltid, i 
förskola/skola, som på fritid, omfattas av programmet. Programmet är också ett verktyg för 
demokrati och delaktighet. Av FN:s konvention om barnets rättigheter framgår att barn har rätt 
till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i 
alla frågor som rör barnet. Att hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad 
(artikel 12) samt att barn har rätt till lek, vila, fritid och rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet (artikel 31). Vidare framgår av barnkonventionen att vid alla beslut som rör 
barnet ska barnets bästa beaktas (artikel 3) samt att när det gäller barnets ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser (artikel 4).  

1.2 Syfte  

Syftet med programmet för barn och ungas kulturverksamhet är att säkerställa att barn och unga 
ska kunna delta i kulturlivet i Stenungsunds kommun som skapare, publik och deltagare. 

Programmet är också en förutsättning för att kommunen ska kunna ta del av det regionala 
arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för barn och unga i kommunen. 
Det regionala arrangörsstödet är uppdelat i två delar, subventionsstöd och omkostnadsstöd och 
kan exempelvis användas till föreställningar, författarbesök, workshops och kulturpedagogiska 
projekt, skolbio, resor till natur- och kulturverksamheter i Västra Götaland eller entréavgifter, 
biljetter och/eller guidade visningar på godkända besöksmål. De kulturutövare som anlitas ska 
vara professionella.  

1.3 Kulturbegrepp 

Det finns, förenklat uttryckt, två olika kulturbegrepp. Det första är ett antropologiskt eller 
sociologiskt begrepp, som beskriver hur vi människor lever, vilket omfattar alltifrån kläder, 
matvanor, teknologisk utveckling, till seder och statsskick. Det andra är ett estetiskt begrepp, som 
omfattar konstarter, så som bildkonst, dans, film, foto, formgivning, konsthantverk, litteratur, 
musik och teater. Ordet kultur i programmet för barn och ungas kulturverksamhet syftar på det 
sistnämnda, estetiska kulturbegreppet. 

Även inom det estetiska kulturbegreppet ryms aspekter som kunskap och identitet vilka påverkar 
hur man som individ förmår att förhålla sig både till konstnärliga uttryck och till samhället 
omkring sig, det som bidrar till lärande och personlig utveckling. 

Kultur för barn och unga producerad av vuxna finns i åtminstone två varianter. Den ena kallas för 
den bildande kulturen, alternativt kvalitetskultur, och är estetisk, konstnärlig, pedagogisk och 
aktiverande. Den andra kallas för den marknadsorienterade kulturen, som omfattar utbud på TV, 
dator, telefon och läsplatta, samt datorspel, leksaker och barnböcker. 

Kultur med barn och unga kan tillhandahålls av vuxna i organiserad form, så som fritidsaktiviteter, 
utbildning i kulturskola, mötesplatser, klubbverksamhet, arrangemang, festivaler, men också 
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aktiviteter av mer informell karaktär som lek, spel, folkkultur och traditioner som vuxna och barn 
utövar tillsammans. 

Kultur av barn och unga är barns eget skapande, exempelvis deras lekkulturer. Detta utvecklas till 
ungas egna uttryck och aktiviteter, skapande i grupp eller för sig själv. Det är kultur av unga 
organiserad av unga. 

1.4 Underlag och styrdokument  

Utöver programmet för barn och ungas kulturverksamhet har verksamheter som arbetar med 
barn och unga att förhålla sig till bland annat följande underlag och styrande dokument.  

• Barnkonventionen 

• Den nationella kulturpolitiken 

• Den regionala kulturpolitiken  

• Kulturstrategi Västra Götaland– och regional kulturplan 

• Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2017)4 till medlemsstaterna om 
ungdomsarbete 

• Läroplan för förskolan (Lpfö 18) 

• Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) 

• Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) 

• Biblioteksplan för Stenungsunds kommun 

• Vision 2035 

2. Strategi 
2.1 Aktivitetsplan  

För att kunna arbeta med programmet för barn och ungas kulturverksamhet behövs en 
aktivitetsplan. En aktivitetsplan beskriver vad det är som ska utföras, hur det ska utföras och när 
det ska utföras. Strategin som beskrivs i aktivitetsplanen ska arbeta mot följande fyra 
strategiområden: Tillgång till kultur som är tillgänglig, Delaktighet och inflytande, Eget skapande 
och Lärande, dessa områden kommer att beskrivas närmare nedan i dokumentet.  

Aktivitetsplanen tas fram av allmänkulturverksamheten inom Stenungsunds kommun.  En  
kartläggning genomförs av kommunens aktivitetsinsatser inom de fyra strategiområden, fördelat 
på åldersgrupper (0-5 år, 6-12 år, och 13-19 år). Aktivitetsplanen revideras löpande, som ett 
levande arbetsdokument och fungerar som ett verktyg för att årsvis se hur planen uppfylls samt 
för att se hur de olika enheterna inom kultur och fritid arbetar med de olika delarna och de olika 
åldersgrupperna.   

2.2 Strategiområde: Tillgång till kultur som är tillgänglig  
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Kultur ska erbjudas barn och unga där de får möjlighet att delta i olika upplevelser och skapande 
oavsett var de bor i kommunen. Barn och unga med olika funktionsvariationer ska kunna delta i 
upplevelser och eget skapande. Barn och unga med olika förutsättningar ska mötas i kulturella 
aktiviteter. Av barnkonventionen framgår att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 
fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället (artikel 23).  

2.3 Strategiområde: Delaktighet och inflytande 

Barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över de 
kulturaktiviteter som de deltar i och tar del av under såväl fritid som skoltid. 

Barn och unga ska få ta del av kultur på egna villkor och det ska ske i deras vardag. För att stödja 
barn och ungas initiativ kring det egna skapandet ska former utvecklas för detta. Med sina villkor 
avses funktionsvariation såväl som socioekonomisk status och individens egna val. 

2.4 Strategiområde: Eget skapande 

Barn och unga ska erbjudas tillfällen att prova på, experimentera och odla intressen efter egen lust 
och ambition. 

Genom eget skapande utvecklar barn och unga fantasi, kreativitet och nytänkande samt kan hitta 
fler språk att uttrycka sig med. Skapande stärker identitet och öppnar nya vägar för att förstå sig 
själv och andra. Barn och unga ska därför erbjudas stöd och uppmuntras att utveckla och 
förverkliga sina idéer. 

2.5 Strategiområde: Lärande 

Barns eget kulturskapande på fritiden bidrar både till ett viktigt informellt och icke-formellt 
lärande. I grundskolans läroplan (Lgr22) finns väl beskrivet hur barn och unga förväntas ta del av 
kultur.  

Ur grundskolans läroplan (Lgr 22) framgår att:  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av 
många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 
kännedom om samhällets kulturutbud.  

Ur förskolans läroplan (Lpfö 18) framgår att:  

Förskolorna ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att skapa samt förmåga att 
uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, 
form, drama, rörelse, sång, musik och dans, intresse för berättelser, bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa.  

Med anledning ovan ska kultur ska vara en del av barn och ungas lärande både på fritiden och i 
skolan. 
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3. Uppföljning 
De verksamheter inom Sektor Utbildning i Stenungsunds kommun som arbetar med barn och 
unga ska systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp verksamheten, analysera orsakerna 
till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla 
verksamheten. Detta görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). 

Aktivitetsplanen följs kontinuerligt och frekvent upp i det löpande arbetet.   
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Ett program för barn & ungas kulturverksamhet är ett verktyg för att arbeta 
strategiskt och långsiktigt med barn och ungdomskultur. 
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Ett program för barn & ungas kulturverksamhet är ett verktyg för att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med barn och ungdomskultur. Syftet är att säkerställa att barn och unga ska kunna 
delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare. Alla barn och ungdomar i skolan och på 
fritiden omfattas av programmet. Den är ett gemensamt dokument för de verksamheter i kom-
munen som arbetar med barn och unga. Ett program för barn & ungas kulturverksamhet är 
ett verktyg för demokrati och delaktighet. Programmet är en förutsättning för att kommunen 
ska ta del av det regionala arrangörsstödet som används för att genomföra kulturaktiviteter för 
barn och unga i kommunen.

Inledning 
Ofta talar man, förenklat, om två olika kulturbegrepp: ett antropologiskt eller sociologiskt, 
kultur som livsform och ett estetiskt, konstarter som till exempel bildkonst, dans, film, foto, 
formgivning, konsthantverk, litteratur, musik och teater. Kultur är även en fråga om kunskap, 
perspektiv och kritiskt tänkande, ett särskilt sätt att förhålla sig både till konstnärliga uttryck 
och till samhället omkring oss som gör att människor utvecklas som individer.  
Kultur för barn och unga producerad av vuxna finns i åtminstone två varianter. Den ena kall-
lad den bildande kulturen som oftast kallas kvalitetskultur och är estetisk, konstnärlig, peda-
gogisk och aktiverande. Den andra är den marknadsorienterade kulturen och är utbud på TV, 
andra bildmedia, dataspel och leksaker, numera ofta med anknytning till de andra medierna. 
Kultur med barn och unga tillhandahålls av vuxna och är till en del organiserad som fritidsak-
tiviteter som kulturskolor, mötesplatser, klubbverksamhet, arrangemang, festivaler, men också 
aktiviteter av mer informell karaktär som lek, spel, folkkultur och traditioner som vuxna och 
barn utövar tillsammans.  
Kultur av barn och unga är barns eget skapande, exempelvis deras lekkulturer. Detta utvecklas 
till ungas egna uttryck och aktiviteter, skapande i grupp eller för sig själv 
Kultur av unga organiserad av unga.

Kultur och Lärande 
Formellt lärande äger rum vid inrättningar för allmän och yrkesinriktad utbildning och leder 
till erkända utbildningsbevis och kvalifikationer.  
 
Icke-formellt lärande äger rum vid sidan av de gängse systemen för allmän och yrkesinrik-
tad utbildning och leder inte nödvändigtvis till formaliserade utbildningsbevis. Icke-formellt 
lärande kan tillhandahållas på arbetsplatsen eller genom organisationer och grupper i det civila 
samhället (till exempel ungdomsorganisationer, fackföreningar och politiska partier). Det kan 
också ges via organisationer eller tjänster som inrättats för att komplettera formella system (till 
exempel kurser i konst, musik eller idrott eller privatundervisning för att förbereda examina). 

Program för barn & ungas 
kulturverksamhet

2

80



"Kultur ska erbjudas så att barn och unga ges möjlighet att delta oavsett var de 
bor i kommunen. Barn och unga med olika funktionsvariationer ska kunna delta i 
upplevelser och eget skapande.  Det är viktigt att barn och unga med olika förut-
sättningar möts i kulturella aktiviteter."

Delaktighet och inflytande 
Barn och unga ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha ett reellt inflytande över de 
kulturaktiviteter som de deltar i och tar del av under såväl fritid som skoltid. 

"Barn och unga ska få ta del av kultur på sina villkor och det ska ske i deras var-
dag. För att stödja barn och ungas initiativ kring det egna skapandet ska ansvariga 
verksamheter utveckla fler former för detta skapande. Med ”sina” villkor menar vi 
funktionsvariation såväl som socioekonomisk status som individens egna val"

Eget skapande 
Barn och unga ska erbjudas tillfällen att prova på, experimentera och odla intressen 
efter egen lust och ambition. 

"Genom eget skapande utvecklar barn & unga fantasi, kreativitet och nytänkan-
de samt kan hitta fler språk att uttrycka sig med. Skapande stärker identitet och 
öppnar nya vägar för att förstå sig själv och andra. Barn och unga ska erbjudas 
stöd och uppmuntras att utveckla och förverkliga sina idéer."

Fokusområden
Tillgång till kultur som är tillgänglig  
Den som vill ska ha möjlighet att delta i upplevelser och skapande. 

Informellt lärande är en naturlig del av vardagslivet. I motsats till formellt och ickeformellt 
lärande är informellt lärande inte nödvändigtvis avsiktligt lärande och därför erkänns det ofta 
inte ens av individerna själva som något som bidrar till deras kunskaper och färdigheter.
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Lärande och kunskapande 
Kultur ska vara en del av barn och ungas lärande och kunskapande både på fritiden 
och i skolan. 

"Ungas eget kulturskapande på fritiden bidrar både till ett viktigt informellt som 
ett ickeformellt lärande. I Lgr11 finns väl beskrivet hur barn och unga förväntas ta 
del av kultur"

Följande styrdokument ligger till grund för  
program för barn & ungas kulturverksamhet: 
 
FN:s barnkonvention 
Eus kulturpolitiska mål 
Nationella kulturpolitiska mål 
Kulturrådets strategi för arbete med kultur för barn och unga  
Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 
En mötesplats i världen – VG regionens kulturstrategi 2012-

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016 
Läroplan LGR11, rev 2015 
Läroplan för gymnasieskolan, Lpf 

Kommunens biblioteksplan 
KEKS vision

Uppföljning av program för barn & ungas kulturverksamhet 
Programmet för barn och unga gäller mellan åren 2017-2021. De kulturella aktiviteter och mål 
som beskrivs i aktivitetsplanen ska följas upp årligen i samband med bokslut. På så sätt får kul-
tur för barn och unga en mer framträdande roll än tidigare. Kulturarbetet för, med och av barn 
och unga ska även redovisas för politiken minst en gång per år. 
Särskilda äskanden i budget med anledning av kulturarbetet görs av ansvarig verksamhetschef.
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

  
 
 
 
 
§ 50 Dnr: KS 2022/1051 
 
Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla omedelbart och gäller tills vidare. De av 
kommunfullmäktige den 6 maj 2021 beslutade riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg 
upphör därmed att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av ändringar i lag har Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg reviderats. 
Anpassning har skett till Skollagens nya bestämmelser som innebär en tydligare tillstånds- 
och tillsynsprocess för enskild verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.   
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2023-01-25 § 4  
Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Förslag till Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun  
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2023-01-25

  
 
 
 
 
§ 4 Dnr: KS 2022/1051 
 
Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 
Stenungsunds kommun. Riktlinjerna börjar gälla omedelbart och gäller tills vidare. De av 
kommunfullmäktige den 6 maj 2021 beslutade riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg 
upphör därmed att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av ändringar i lag har Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg reviderats. 
Anpassning har skett till Skollagens nya bestämmelser som innebär en tydligare tillstånds- 
och tillsynsprocess för enskild verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Förslag till Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
Befintliga Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun  
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/1051
2022-11-28

 
Filip Jonsson Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Revidering av Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg – 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds 
kommun. Riktlinjerna börjar gälla omedelbart och gäller tills vidare. De av 
kommunfullmäktige den 6 maj 2021 beslutade riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg 
upphör därmed att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av ändringar i lag har Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg reviderats. 
Anpassning har skett till Skollagens nya bestämmelser som innebär en tydligare tillstånds- 
och tillsynsprocess för enskild verksamhet som bedriver pedagogisk omsorg.   
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt Skollagen ska en kommun sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Både kommuner och fristående 
huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg och en fristående huvudman har under vissa 
förutsättningar rätt till bidrag från kommunen. I Stenungsunds kommun regleras frågor om 
enskilda huvudmän i ”Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun”. 
 
På grund av ändringar i lag har en översyn av riktlinjerna för Stenungsunds kommun skett. 
Anpassning har skett till de ändringar i Skollagen som träder i kraft 1 januari 2023. 
Revideringen av riktlinjerna reglerar tillståndsprövning för godkännande som huvudman för 
enskild pedagogisk omsorg samt kommunens tillsynsuppdrag.  
 
Större förändringar i förhållande till tidigare riktlinjer kommenteras nedan där rubrikerna 
utgör kapitel- eller avsnittsindelningen i riktlinjerna. 
 
Godkännande som huvudman 
En förändring som skett inom ramen för enskild pedagogisk omsorg är att det nu krävs ett 
tillstånd av kommunen för att bedriva verksamheten. Tidigare fanns i riktlinjerna ett kapitel 
om förutsättningar för rätt till bidrag. Detta byts nu ut mot ett kapitel om godkännande som 
huvudman. Kapitlet innehåller dels förutsättningarna för godkännande, dels beskrivning om 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/1051
2022-11-28

ansökningsförfarandet. 
 
Förändringar inom ägar- och ledningskretsen och Informationsskyldighet vid väsentliga 
förändringar 
De nya reglerna i Skollagen innebär krav på enskilda huvudmän att anmäla till kommunen om 
ägar- och ledningskretsen förändras. I vissa fall kan en ny ansökan och godkännande krävas 
om väsentliga förändringar av verksamheten sker.  
 
Utveckling och lärande, Systematiskt kvalitetsarbete och Personal 
Skollagens regler avseende pedagogisk omsorg närmar sig de krav som ställs på förskolor. Ett 
exempel på detta är att en huvudman för pedagogisk omsorg ska förbereda barn på ett sätt 
som ger dem goda möjligheter att nå goda kunskapsresultat i skolan. Fokus ska läggas på en 
stimulerande lärmiljö och på barns språkutveckling. Ett annat exempel är att även pedagogisk 
omsorg ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att huvudmannen för sådan 
verksamhet systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. 
Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
 
Huvudmannen ska se till att det är möjligt för personalen att ta del av kompetensutveckling. 
 
Tillsyn och Återkallelse av godkännande 
Stenungsunds kommun har tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunstyrelsen 
godkänt. Skollagens nya bestämmelser förtydligar kommunens tillsynsuppdrag. Nya grunder 
för när kommunen kan återkalla tillstånd att bedriva enskild pedagogisk omsorg har också 
inkorporerats i riktlinjerna. 
 
Ekonomisk bedömning 
Ärendet föranleder ingen ekonomisk bedömning 
 
Barnkonsekvensanalys 
Riktlinjerna tar tillvara barns rättigheter enligt barnkonventionen. Riktlinjerna tydliggör 
Stenungsunds kommuns ansvar för tillstånd och tillsyn av enskilda huvudmän. 
 
Juridisk bedömning 
Riktlinjerna följer de nya reglerna i 25-26 kap. Skollagen (2010:800). 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 4 om god utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Förslag till Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/1051
2022-11-28

Befintliga Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg Stenungsunds kommun  
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor utbildning 
 
 
Elisabeth Andreasson Annelie Schön 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
elisabeth.rasmusson@stenungsund.se 

87



[Skriv här] 
 

 

 

  

Typ av dokument 

Riktlinjer 

Beslutat av 

Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum 

2021-05-06 § 98 

Diarienummer 

KS 2022/1051 
KS 2021/49 

Dokumentägare 

Sektor utbildning 

Giltighetstid 

Tills vidare 

Framtagen av 

Verksamhetschef förskola 

Reviderad 

 

Riktlinjer för enskild 
pedagogisk omsorg
Stenungsunds kommun

88



 

 
 

2 

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg - 
Stenungsunds kommun 

www.stenungsund.se

Innehållsförteckning 

Inledning ...........................................................................................................4 

Allmänt ..................................................................................................................................................................4 

Definitioner ............................................................................................................................................................4 

Godkännande som huvudman ..........................................................................5 

Ansökan om godkännande ....................................................................................................................................6 

Förändring inom ägar- och ledningskretsen ..........................................................................................................7 

Informationsskyldighet vid väsentliga förändringar ..............................................................................................7 

Konkurs eller likvidation ........................................................................................................................................7 

Avveckling av verksamhet .....................................................................................................................................8 

Övergripande krav på verksamheten ................................................................9 

Utveckling och lärande ..........................................................................................................................................9 

Måltider ...............................................................................................................................................................10 

Systematiskt kvalitetsarbete ...........................................................................10 

Personal ..........................................................................................................10 

Tystnadsplikt ........................................................................................................................................................11 

Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden ............................................................................................11 

Barngrupper och säkerhet ...............................................................................11 

Öppenhet och öppettider ................................................................................12 

Placering då verksamheten är stängd .................................................................................................................12 

Bidrag .............................................................................................................12 

Bidrag från hemkommunen ................................................................................................................................12 

Barn folkbokförda i annan kommun ....................................................................................................................13 

Bidragets storlek ..................................................................................................................................................14 

Utbetalning av bidrag ..........................................................................................................................................15 

Tillgång till resurspersoner ..................................................................................................................................15 

Avgifter ...........................................................................................................15 

Tillsyn .............................................................................................................15 

89



 

 
 

3 

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg - 
Stenungsunds kommun 

www.stenungsund.se

Ingripande vid tillsyn ...........................................................................................................................................16 

Återkallelse av godkännande ...............................................................................................................................16 

Försäkring .......................................................................................................17 

Överklagande av kommunens beslut ..............................................................17 

 

  

90



 

 
 

4 

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg - 
Stenungsunds kommun 

www.stenungsund.se

Inledning 
Allmänt  

Riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun utgår från skollagen 
25 och 26 kap. (2010:800). 

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett 
barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig 
hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Pedagogisk omsorg ska förbereda 
barnen för utbildning inom skolväsendet. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk 
omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa delar av läroplanen utifrån verksamhetens 
förutsättningar. Huvudmannen för verksamheten ska säkerställa att personal och huvudman är 
förtrogna med innehållet i såväl förskolans läroplan och barnkonventionen såväl som 
skollagens bestämmelser och Stenungsunds kommuns riktlinjer. 

En huvudman ska ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter som är tillämpliga för verksamheten.  

Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva vad som gäller vid godkännande av huvudman1 och 
bidrag för enskild pedagogisk omsorg.  

Definitioner  

I enlighet med Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2012) är pedagogisk omsorg ett 
samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer och är ett alternativ till förskola och fritidshem.  
Det finns olika varianter av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas.  

Nedan följer några exempel. 

• En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem. 

• En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är 
 inskrivna i verksamheten. 

• En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  

• En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men 
 under del av tiden i en särskild lokal med andra personer.  

• Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. 

• Flerfamiljlösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

 

 
1 Enskild som innehar godkännande att bedriva fristående förskola benämns i dessa riktlinjer huvudman. 
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Godkännande som huvudman 
Förutsättningar för godkännande 
25 kap. 2a § 10 a § 10 c § skollagen 
 
En enskild får godkännas som huvudman för en sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 §. Den 
kommun där verksamheten ska bedrivas ska efter ansökan lämna ett godkännande om 

1. den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, 

2. den enskilde i övrigt bedöms lämplig, 

3. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet, 

4. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att 
inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och,  

5. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna ska tas ut på samma grunder som kommunen 
beslutar). 

Godkännandet att vara huvudman ska avse verksamhet på ett visst verksamhetsställe som 
bedöms lämpligt. Om verksamheten ska bedrivas där någon är folkbokförd kan en sökande inte 
anses lämplig utan att en registerkontroll enligt 2 a § har gjorts. 

En person som är 15 år eller äldre och är folkbokförd där en sådan verksamhet som avses i 2 § 
ska bedrivas ska på begäran av kommunen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt 
lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Om ett 
registerutdrag inte visas upp, får verksamheten inte bedrivas. Kontrollen av registerutdraget ska 
dokumenteras genom att kommunens handläggare antecknar att utdraget har visats upp. Någon 
annan dokumentation om kontrollen får inte göras. 

Kommunen får godkänna en enskild som huvudman trots att villkoret avseende att avgifterna 
inte får vara oskäligt höga inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens 
särskilda karaktär. 

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 10 § första stycket 1 sammantaget avse 

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och 
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4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 
verksamheten. 

Vid lämplighetsbedömningen av den enskilde enligt 10 § första stycket 2 ska viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga i den krets 
av personer som anges i första stycket bedöms lämpliga. 

Stenungsunds kommun tar i enlighet med 25 kap. 10 c § skollagen ut en avgift för ansökan 
enligt 25 kap. 10 § skollagen om godkännande som huvudman. 

Ansökan om godkännande 

Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun är beslutande myndighet och handlägger ansökan 
om godkännande av enskild huvudman för enskild pedagogisk omsorg. 

Anvisningar samt ansökningsblankett för godkännande finns på Stenungsunds kommuns 
hemsida. 

Ansökan ska komma in till Stenungsunds kommun senast fem månader innan verksamheten 
beräknas starta, handläggningstiden är cirka fem månader, från komplett ansökan till beslut i 
kommunstyrelsen.   

Sökande ska i sin ansökan redovisa följande: 

• pedagogiska omsorgens verksamhetsidé, 

• pedagogiska omsorgens inriktning, 

• pedagogiska omsorgens värdegrund, 

• pedagogiska omsorgens målsättning, 

• verksamhetens omfattning, antal barn och organisation inkl. antal anställda,  

• datum för när verksamheten kommer att starta, 

• pedagogisk ansvarig (namn), 

• personal och kompetensnivå (dokumentation över personalens utbildning och 
 erfarenheter),  

• utdrag ur belastningsregister, 

• huvudman ska inneha F-skattebevis och vara registrerad som arbetsgivare om 
 personal anställs,  

• intyg från kronofogdemyndigheten att skuld saknas,  

• ekonomisk kalkyl som visar beräknade kostnader och intäkter,  

• aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar,  
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• verksamhetens lokaler ska beskrivas och om det finns begränsningar i hur 
 lokalerna kan användas måste detta framgå av ansökan, 

• verksamheten ska bedrivas vid den adress som anges i ansökan, 

• hyreskontrakt med bygglov (i förekommande fall), 

• bygglov och marklov, 

• lokalisering och lokaldisposition. 

I ansökan ska sökanden visa att hen har insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har 
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska huvudmannen ansöka om 
godkännande för varje verksamhet separat. 

När sökanden fått beslut om godkännande att starta enskild pedagogisk omsorg har 
huvudmannen ett år på sig att starta verksamheten. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt 
godkännande. 

Förändring inom ägar- och ledningskretsen 

25 kap. 10 b § skollagen 

En enskild huvudman ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 10 a § första 
stycket till Stenungsunds kommun senast en månad efter förändringen. Förändringar ska styrkas 
med relevanta handlingar. 

Vid en anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen prövar kommunstyrelsen om 
huvudmannen alltjämt genom erfarenhet eller på annat sätt har insikt i de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt att tillkommande personer i övrigt bedöms lämpliga. Vid byte av huvudman 
krävs ett nytt godkännande. 

En blankett för att anmäla förändringar finns tillgänglig på Stenungsunds kommuns hemsida.  

Informationsskyldighet vid väsentliga förändringar 

25 kap. 10 a § skollagen. 

Vid byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i 
verksamheten som bedöms väsentliga krävs att uppgifter inlämnas till kommunen.  

Stenungsunds kommun ska bedöma om godkännandet kan kvarstå utifrån att de nya lokalerna 
är ändamålsenliga för verksamheten. 

Konkurs eller likvidation  

Finns en uppenbar risk för konkurs eller likvidation av ett företag som driver enskild 
pedagogisk omsorg ska ansvariga för företaget omgående lämna information om detta till 
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Stenungsunds kommun. I det fall ett företag försätts i konkurs ska en konkursförvaltare 
företräda konkursboet och denne ersätter därmed tidigare styrelse. Gäldenären, den som tidigare 
haft ansvar för företaget, förlorar i detta läge rådigheten över egendomen och kan inte heller 
ingå nya förbindelser som kan göras gällande i konkursen.  

En konkursförvaltare kan välja att direkt avsluta verksamheten eller att ansöka hos 
Stenungsunds kommun om att få fortsätta bedriva verksamheten. Väljer konkursförvaltaren att 
avsluta verksamheten ska kontakt tas omgående med Stenungsunds kommun. 
Konkursförvaltarens beslut att avveckla verksamheten ska lämnas skriftligen. 

Väljer konkursförvaltaren att försöka bedriva verksamheten vidare, och under tiden söka 
intressenter som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren göra en skriftlig 
framställan till Stenungsunds kommun om önskad fortsatt drift av enskild pedagogisk omsorg 
och där redovisa vilka eventuella förutsättningar som en fortsatt drift kräver. 

I de fall en verksamhet kan bedrivas vidare av en konkursförvaltare, och konkursförvaltaren 
avser söka efter någon som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren ha ett nära 
samarbete med Stenungsunds kommun. En konkursförvaltare måste ta hänsyn till att rätten till 
bidrag för enskild pedagogisk omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person. Finner 
konkursförvaltaren en intressent måste denne intressent göra en ansökan om godkännande i 
enlighet med skollagen och dessa riktlinjer (se tidigare avsnitt om rätt till bidrag och ansökan). 

Vad som gäller för konkurser enligt ovan gäller likvärdigt för likvidation eller liknande av 
företag.  

Konkursförvaltaren bör informera vårdnadshavare om att de som vill ha en kommunal 
barnomsorgsplats får ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet 
att med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.  

Avveckling av verksamhet  

Om enskild pedagogisk omsorg ska avvecklas ska huvudmannen skriftligen och omgående 
informera Stenungsunds kommun samt alla vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten 
inklusive de vårdnadshavare som ställt sina barn i kö till verksamheten. 

Huvudmannen ska fatta ett formellt beslut om avvecklingen. Beslutet, inklusive en handling 
(exempelvis registreringsbevis) som anger vem som är behörig firmatecknare, skickas till 
Stenungsunds kommun. Beslutet ska innehålla uppgifter om datum för avvecklingen och vara 
undertecknat av behörig firmatecknare. 

Huvudmannen ska upplysa vårdnadshavare som vill ha en kommunal barnomsorgsplats att de 
har möjlighet att ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att 
med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.  
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Övergripande krav på verksamheten   
 25 kap. 2 och 6 § § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap. 1 samt artikel 3 Barnkonventionen 

Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på. 

Huvudmannen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den 
främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Huvudmannen ska därmed utarbeta former 
för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om 
vad som är meningsfullt och roligt i enskild pedagogisk omsorg, oavsett ålder, kön, social och 
kulturell bakgrund. 

En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas vid alla 
åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att personal ska ta hänsyn till alla samlade 
rättigheter som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda 
barnet har. Av skollagen framgår också att enskild pedagogisk omsorg ska utformas med 
respekt för barnets rättigheter.  

Utveckling och lärande 

25 kap. 2 § skollagen samt 2 kap. Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg 

Enskild pedagogisk omsorg ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. 

Huvudmannen ska tillgodose barns behov av omsorg och genom pedagogisk verksamhet 
stimulera barns utveckling och lärande. I detta ingår att i samarbete med hemmen främja barns 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. 

Den ska förbereda barn på ett sådant sätt som ger dem goda möjligheter att nå goda 
kunskapsresultat i skolan. Verksamheten ska dagligen erbjuda varje barn en rik och 
stimulerande lärmiljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och av kompetent personal. 
Den ska stimulera barns språkutveckling samt att den utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen 
och behov. 

Enskild pedagogisk omsorg ska i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 
stöd som deras speciella behov kräver. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt 
stöd, ska huvudmannen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. 
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Måltider  

25 kap. 2 och 7 §§ skollagen och Livsmedelsverkets rekommendationer 

Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet 
omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Enskild 
pedagogisk omsorg ska tillhandahålla frukost, lunch och mellanmål som ska serveras på 
regelbundna tider.   

Vid bedömning av vad som är näringsriktiga måltider bör de svenska 
näringsrekommendationerna (Livsmedelsverkets rekommendationer) vara en utgångspunkt. 
Specialkost ska serveras på grund av medicinska skäl. Specialkost av religiösa och etiska skäl 
ska i möjligaste mån tillgodoses.  

Systematiskt kvalitetsarbete 
25 kap. 7 och 8 § § skollagen samt 7 kap. i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg 

Verksamheten ska följa de krav på systematiskt kvalitetsarbete som regleras i skollagen. 

Huvudmannen ska se till att personalen som har hand om omsorgen ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Huvudmannen för sådan verksamhet ska systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla verksamheten.  

Mål och riktlinjer som framgår av Lpfö18 bör beaktas i kvalitetsarbetet. För att regelbundet 
kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder till en utveckling i enlighet med de mål och krav som 
finns för verksamheten ska kvalitetsarbetet dokumenteras skriftligt. Utgångspunkten för 
kvalitetsarbetet bör vara att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i 
förhållande till de nationella målen. 

Kompetensutvecklingen bör utgå ifrån det systematiska kvalitetsarbetet och en kontinuerlig 
analys av behoven i verksamheten och hos den enskilde medverkan.  

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål där det framgår hur 
vårdnadshavare kan lämna synpunkter och på vilket sätt dessa kommer utredas. Huvudmannen 
ska informera om rutinerna på lämpligt sätt.  

Klagomål ska även kunna lämnas anonymt till huvudmannen. 

Personal  
25 kap. 7 § skollagen samt 6 kap. Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg 

Huvudmannen ska säkerställa att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Detta innebär att 
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en huvudman och eventuell anställd personal ska ha utbildning med inriktning barn eller 
erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller. 

Som ett led i att förbereda barnen för fortsatt lärande och utbildning inom skolväsendet ska 
personalen behärska det svenska språket i den utsträckning det behövs för att kunna utmana och 
stimulera barns språkutveckling i svenska. 

Huvudman och personal ska ha kännedom om de styrdokument som gäller för verksamheten.  

Tystnadsplikt  

29 kap. 14§ skollagen 

Huvudmannen ska ha rutin för hur all personal informeras om den tystnadsplikt som gäller.  

Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden  

29 kap. 13§ skollagen 

Huvudman och personal ska känna till anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453), vad 
den innebär och hur de skall agera vid oro för ett barn. Verksamheten ska dokumentera rutiner 
för hur man informerar anställda om anmälningsskyldigheten och hur man går tillväga vid oro 
för ett barn. Enligt skollagen ska en huvudman på initiativ från socialnämnden samverka med 
organisationer, samhällsorgan och andra som berörs i frågor om barn far illa eller riskerar att 
fara illa.  

Barngrupper och säkerhet  
25 kap. 7 § skollagen samt 5 kap. Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg  

Huvudmannen ska ansvara för att enskild pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga 
lokaler 

i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och 
hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, 
som stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. 

Används en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav 
enligt ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. 
Personalen ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro.  

Huvudmannen ska genomföra dokumenterad barnsäkerhetsrond av de lokaler/bostäder som ska 
användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.  
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Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska 
finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Första 
hjälpen för barn ska hållas aktuell och vara uppdaterad. Rutinerna ska uppdateras varje år.  

Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva enskild 
pedagogisk omsorg ska uppvisa brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult för de 
lokaler där verksamhet bedrivs. 

Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska 
omgående informeras. 

För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens 
innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och 
längre tids personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig 
sammansättning och storlek. 

Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det 
huvudmannens ansvar att transporten sker barnsäkert.  

Öppenhet och öppettider 
25 kap. 10 §, tredje punkten skollagen 

I enlighet med skollagen ska enskild pedagogisk omsorg vara öppen för alla barn.  

Verksamheten ska erbjuda barn från ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till 
vårdnadshavares förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 

Verksamheten ska följa Stenungsunds kommuns ramtider för öppethållande, det vill säga 
dagtid, måndag till fredag klockan 06:30-18:00. Huvudman ska informera vårdnadshavare om 
ramtiderna.   

Förändras vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska behovet mötas skyndsamt. 

Placering då verksamheten är stängd 

En alternativ placering ska erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg när den 
ordinarie verksamheten har stängt. 

Bidrag 
Bidrag från hemkommunen 

25 kap. §11 skollagen samt 14 kap. skolförordningen  
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Hemkommunen ska lämna bidrag till en enskild som har godkänts som huvudman enligt 
skollagen 25 kap. 10 § för varje barn som tas emot. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 
§ och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §. 

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller 
till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om 
barnet tagits emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, 
är kommunen inte skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits 
emot i endast en kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska 
fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen 
inte lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas emot. 

Verksamheten erhåller ersättning för varje inskrivet barn som är folkbokförd i Stenungsunds 
kommun.  

För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares 
förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, om barnet har ett 
eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola.  

För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannens ansvar 
att meddela Stenungsunds kommun om outnyttjad plats. Vid nyplacering gäller inte rätten till 
ersättning i två månader vid ledighet/outnyttjad plats. Flyttas inskolningsdatum fram ska också 
placeringsdatum ändras. 

Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarorapporterna sparas i 12 
månader och finns tillgängliga vid tillsyn.  

Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna.  

Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens 
föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.  

Resursfördelning görs utifrån barnens ålder och serviceform men även utifrån barns behov och 
förutsättningar. Fördelningsmodellen är utformad utifrån Skollagens föreskrifter om bidrag på 
lika villkor till kommunala och enskild pedagogisk omsorg.   

Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och är registrerad 
som arbetsgivare.  

Barn folkbokförda i annan kommun  

8 kap. 21 § skollagen 

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt 
mellan den enskilda pedagogiska omsorgen och barnets hemkommun.  

Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i den 
enskilda pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun.  
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Bidragets storlek  

25 kap.10 - 12 § § skollagen 

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid enskild pedagogisk 
omsorg. Bidraget består enligt skollagen av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  
Grundbeloppet avser ersättning för: 

• omsorg och pedagogisk verksamhet, 

• pedagogiskt material och utrustning, 

• måltider, 

• administration 

• mervärdesskatt och 

• lokalkostnader (i förekommande fall). 

Bidragets storlek dvs ersättningsnivån per barn, beslutas av kommunstyrelsen varje år.  

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk 
omsorg ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda 
verksamhetens innehåll och omfattning. 

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

Ansökan om tilläggsbelopp kan inlämnas när som helst under året dock senast 15 maj för beslut 
som avser kommande hösttermin och 15 november för beslut som avser kommande vårtermin.  

Till ansökan ska bifogas ett underlag som visar på stödbehovet. Detta underlag består minst av, 
verksamhetens utredning av barnets särskilda stödbehov och handlingsplan för barnet. Utöver 
detta bifogas läkarutlåtanden, specialpedagogiska bedömningar, psykologutredningar eller 
annat som stödjer stödbehovet. Ansökningar utan information enligt ovan återsänds till 
sökanden.  

Har barnet tidigare erhållit tilläggsbelopp ska den föregående insatsen utvärderas och bifogas 
ansökan. 

I undantagsfall kan sökanden beviljas retroaktiv ersättning. Det kan exempelvis handla om att 
beslut inte kan inväntas. I stort sett alla insatser bör vara kända innan barnet blir föremål för 
extraordinärt stöd, varför restriktivitet råder avseende retroaktiv ersättning.  

Beslut kan fattas som längst för terminen/kalenderhalvåret ansökan avser och nästkommande 
termin/kalenderhalvår.  

För mer information om tilläggsbelopp, se dokumentet ”Regler för tilläggsbelopp”. 
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Blankett för ansökan finns att hämta på Stenungsunds kommuns hemsida.  

Utbetalning av bidrag 

Ersättning betalas ut för det antal barn som är inskrivna per den 15:e i resp. månad. 
Utbetalningen avser hela månaden. 

Tillgång till resurspersoner 

Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns 
centrala specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år. 

Om den enskilda pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, 
erhålles inte ersättning för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet. 

Avgifter 
25 kap. 9 § skollagen samt Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa men kan ta ut lägre avgifter.  

Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om huvudmannen tar ut avgifter i strid med 
maxtaxan. Samordning av avgiften ska ske i de fall syskon är placerade i kommunal 
verksamhet eller i annan av kommunen bidragsfinansierad verksamhet.  

Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter för exempelvis administrations-, förenings- 
eller liknande avgifter.  
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna. 

Tillsyn  
26 kap. 2, 4, 6, 7, 9 §§ skollagen 

Stenungsunds kommun har tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman som 
kommunstyrelsen har godkänt enligt 25 kap. 10 §, Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg 
genomförs var tredje år. 

Vid tillsyn ska kommunen kontrollera att huvudmannen fortsatt uppfyller kraven. Godkännande 
ska kunna återkallas utan föregående föreläggande om kraven inte längre är uppfyllda. En 
kommuns beslut att återkalla ett godkännande ska kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

Verksamheten är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt 
tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.  
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Huvudmannen ska varje år lämna in verksamhetsbeskrivning samt närvarorapporter från 
föregående år till Stenungsunds kommun, dokumenten ska ha inkommit senast den 30 
september. 

Tillsynen ska säkerställa att enskild pedagogisk omsorg bedrivs i enlighet med skollagens krav 
samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 

Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera 
att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter 
samt dessa riktlinjer och att enskilda som har godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller 
kraven i 2 kap. 5 och 5b §§ skollagen. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid 
granskningen.  

I tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande. 
Tillsynsmyndigheten ska därför inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till 
huvudmän i syfte att stödja förändrings- och utvecklingsarbetet.  

Tillsynsmyndigheten har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få 
tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.  

Oanmäld tillsyn kan ske om Stenungsunds kommun finner det påkallat. Nystartsbesök 
genomförs av Stenungsunds kommun i samband med att enskild pedagogisk omsorg startas 
upp. 

Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen.  

Ingripande vid tillsyn 

26 kap. 10–13, 15–16, 18 och 27 §§ skollagen 

Om det vid tillsynen framkommer att en verksamhet bedrivs med brister eller att enskilda som 
godkänts av kommunen inte längre uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5b § kan kommunstyrelsen 
besluta om ingripande i form av anmärkning, föreläggande eller föreläggande förenat med vite.  

Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, om den vars 
verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse eller om det i övrigt med hänsyn till 
omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.   

Om en huvudman inte följer ett föreläggande och om verksamhetens missförhållande är 
allvarligt får kommunstyrelsen återkalla en huvudmans godkännande att bedriva enskild 
pedagogisk omsorg.  
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Återkallelse av godkännande 

26 kap. 14 § skollagen 

Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får återkallas om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 
1 och 2, tredje stycket och 6 §.  

I vissa mycket allvarliga situationer, då det exempelvis finns risk för barnens hälsa och 
säkerhet, får kommunstyrelsen förbjuda huvudmannen att tillsvidare, helt eller delvis, driva 
verksamheten vidare genom ett tillfälligt verksamhetsförbud.  

Ett godkännande av en enskild som huvudman för pedagogisk omsorg får också återkallas om 
den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 §, 
exempelvis att det saknas insikt i föreskrifterna som gäller för verksamheten, ekonomiska 
förutsättningar att driva verksamheten eller om huvudmannen bedöms som olämplig.  

Försäkring 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas på enskild pedagogisk 
omsorg.  

Barn som är inskrivna i enskild pedagogisk omsorg och har registrerats av kommunen eller av 
barnens hemkommuner omfattas av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring (heltid).  

Information om försäkringen finns på Stenungsunds kommuns hemsida. 

Huvudmannen ansvarar själv för att försäkra sin verksamhet.  

Överklagande av kommunens beslut  
Följande beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 § Skollagen)  

• Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg 
• Bidrag (grundbelopp eller tilläggsbelopp) 
• Återkallande av godkännande 
• Vitesföreläggande 
• Tillfälligt verksamhetsförbud 

 
Ett beslut enligt ovan följs av en anvisning om hur beslutet kan överklagas. 
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Inledning 
Allmänt  
Riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg i Stenungsunds kommun utgår från skollagen 
25 kap. 2§ och 26 kap. 2§ (2010:800). Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att istället för 
förskola eller fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 
Pedagogisk omsorg ska genom sin verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.  
 
För pedagogisk omsorg är Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) vägledande. Det är därför viktigt att 
huvudmannen för verksamheten säkerställer att personal och huvudman är förtrogna med innehållet i 
såväl förskolans läroplan och barnkonventionen såväl som skollagens bestämmelser och 
Stenungsunds kommuns riktlinjer. 
 
En huvudman ska ansvara för att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter som är tillämpliga för verksamheten.  
 
Riktlinjerna beskriver vad som gäller i Stenungsunds kommun för enskild pedagogisk omsorg vid 
beslut om rätt till bidrag, tillsyn och för bidragsrelaterade frågor.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva vad som gäller för rätt till bidrag för enskild pedagogisk 
omsorg. 
 

Definitioner  
I enlighet med Skolverkets allmänna råd med kommentarer (2012) är pedagogisk omsorg ett 
samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer och är ett alternativ till förskola och fritidshem.  
Det finns olika varianter av hur pedagogisk omsorg kan bedrivas.  
 
Nedan följer några exempel: 
 

• En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.  
• En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i 

verksamheten.  
• En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  
• En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men under del av 

tiden i en särskild lokal med andra personer.  
• Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal. 
• Flerfamiljlösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

 
 

Förutsättningar för rätt till bidrag  
Skollagen25 kap. 2§ och 10 - 14§ § 
 
Enligt skollagen ska förutsättningar för rätt till bidrag utredas. Stenungsunds kommun ska efter 
ansökan besluta att huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg har rätt till bidrag om: 
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1. huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet, 

2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet,  

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte 
lämna bidrag för, och   

4. avgifterna inte är oskäligt höga (avgifterna ska tas ut på samma grunder som kommunen 
beslutar). 
 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 inte är 
uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. 
 
I ansökan ska det framgå hur sökande avser skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och 
förverkliga skollagens krav på pedagogisk omsorg och hur Stenungsunds kommuns riktlinjer för 
pedagogisk omsorg ska följas.  
 
Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som 
gäller för den aktuella verksamheten. 
 
Rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande.  
 

Ansökan om rätt till bidrag 
Anvisningar samt ansökningsformulär för godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg finns 
på Stenungsunds kommuns hemsida.  
 
Ansökan ska inkomma till Stenungsunds kommun i god tid innan verksamheten beräknas starta. 
Stenungsunds kommuns handläggningstid är cirka fem månader, från komplett ansökan till beslut i 
kommunstyrelsen.   
 
Beslut om rätt till bidrag kan fattas först när lokalen som är tänkt för verksamheten har granskats och 
godkänts. I samband med en ansökan om rätt till bidrag görs en vandelsprövning som innebär 
kontroll av brottsregister för sökanden och övriga folkbokförda över 15 år på samma adress, 
förekomst av skatteskulder och liknande av den eller de som står bakom ansökan (rättssubjektet). 
 
Följande uppgifter ska ingå i ansökan om bidrag från huvudman: 
 
• Pedagogiska omsorgens verksamhetsidé 
• Pedagogiska omsorgens inriktning 
• Pedagogiska omsorgens värdegrund 
• Pedagogiska omsorgens målsättning 
• Verksamhetens omfattning, antal barn och organisation inkl. antal anställda  
• Datum när verksamheten kommer att starta  
• Pedagogisk ansvarig (namn)  
• Personal och kompetensnivå (dokumentation över personalens utbildning och erfarenheter)  
• Huvudman ska inneha F-skattebevis och vara registrerad som arbetsgivare om personal anställs  
• Intyg från kronofogdemyndigheten att skuld saknas 
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• Ekonomisk kalkyl som visar beräknade kostnader och intäkter 
• Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar  
• Verksamhetens lokaler ska beskrivas och om det finns begränsningar i hur lokalerna kan 

användas måste detta framgå av ansökan 
• Verksamheten ska bedrivas vid den adress som beslutet om rätt till bidrag anger 
• Tidigare erfarenheter och referenser om så finnes 
• Övriga handlingar som ska bifogas som underlag för kommunstyrelsen beslut 
 

Beslut om rätt till bidrag 
Skollagen 25 kap 2§ och 10§  
 
Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun är beslutande myndighet och handlägger ansökan om rätt 
till bidrag för verksamhetens omfattning samt om återkallande av bidrag.  
 
Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska varje verksamhet ansöka om 
bidrag. 
 

Ny ansökan   
Efter att sökanden fått beslut om rätt till bidrag har huvudmannen ett år på sig (från beslutsdatum) att 
starta verksamheten. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. 
 
Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid väsentliga förändringar i verksamheten såsom byte av 
huvudman, lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet.  
 

Konkurs eller likvidation  
Finns en uppenbar risk för konkurs eller likvidation av ett företag som driver enskild pedagogisk 
omsorg ska ansvariga för företaget omgående lämna information om detta till Stenungsunds 
kommun. I det fall ett företag försätts i konkurs ska en konkursförvaltare företräda konkursboet och 
denne ersätter därmed tidigare styrelse. Gäldenären, den som tidigare haft ansvar för företaget, 
förlorar i detta läge rådigheten över egendomen och kan inte heller ingå nya förbindelser som kan 
göras gällande i konkursen.  
 
En konkursförvaltare kan välja att direkt avsluta verksamheten eller att ansöka hos Stenungsunds 
kommun om att få fortsätta bedriva verksamheten. Väljer konkursförvaltaren att avsluta 
verksamheten ska kontakt tas omgående med Stenungsunds kommun. Konkursförvaltarens beslut att 
avveckla verksamheten ska lämnas skriftligen.  
 
Väljer konkursförvaltaren att försöka bedriva verksamheten vidare, och under tiden söka intressenter 
som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren göra en skriftlig framställan till 
Stenungsunds kommun om önskad fortsatt drift av enskild pedagogisk omsorg och där redovisa vilka 
eventuella förutsättningar som en fortsatt drift kräver. 
 
I de fall en verksamhet kan bedrivas vidare av en konkursförvaltare, och konkursförvaltaren avser 
söka efter någon som kan överta verksamheten, måste konkursförvaltaren ha ett nära samarbete med 
Stenungsunds kommun. En konkursförvaltare måste ta hänsyn till att rätten till bidrag för enskild 
pedagogisk omsorg inte kan överlåtas till annan juridisk person. Finner konkursförvaltaren en 
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intressent måste denne intressent göra en ansökan om godkännande i enlighet med skollagen och 
dessa riktlinjer (se tidigare avsnitt om rätt till bidrag och ansökan).  
 
Vad som gäller för konkurser enligt ovan gäller likvärdigt för likvidation eller liknande av företag.  
 
Konkursförvaltaren bör informera vårdnadshavare om att de som vill ha en kommunal 
barnomsorgsplats får ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att 
med förtur ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 

Avveckling av verksamhet  
Om enskild pedagogisk omsorg ska avvecklas ska huvudmannen skriftligen och omgående informera 
Stenungsunds kommun samt alla vårdnadshavare med barn inskrivna i verksamheten inklusive de 
vårdnadshavare som ställt sina barn i kö till verksamheten.  
 
Huvudmannen ska fatta ett formellt beslut om avvecklingen. Beslutet, inklusive en handling 
(exempelvis registreringsbevis) som anger vem som är behörig firmatecknare, skickas till 
Stenungsunds kommun. Beslutet ska innehålla uppgifter om datum för avvecklingen och vara 
undertecknat av behörig firmatecknare. 
 
Huvudmannen ska upplysa vårdnadshavare som vill ha en kommunal barnomsorgsplats att de har 
möjlighet att ställa barnet i ordinarie kö. Stenungsunds kommun har ingen skyldighet att med förtur 
ta över barnen till kommunal verksamhet.  
 
 

Övergripande krav på verksamheten   
 25 kap.2 och 6 § § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap. 1 samt Barnkonventionen artikel 3 
 
Huvudmannen ska tillgodose barns behov av omsorg och genom pedagogisk verksamhet stimulera 
barns utveckling och lärande. Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
  
Huvudmannen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den 
främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Huvudmannen ska därmed utarbeta former för 
barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att uttrycka sin uppfattning om vad som 
är meningsfullt och roligt i enskild pedagogisk omsorg, oavsett ålder, kön, social och kulturell 
bakgrund. 
 
En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas vid alla 
åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att personal ska ta hänsyn till alla samlade rättigheter 
som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet har. Av 
skollagen framgår också att enskild pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets 
rättigheter.  
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Utveckling och lärande 
Skollagen 25 kap. § 2 samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg 
kap.2 
 
Huvudmannen ska säkerställa att personalen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den 
stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt lärande till 
exempel genom personalens kompetens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning.  
 
Enskild pedagogisk omsorg ska utformas så att den stimulerar barns språkutveckling och att den 
utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Huvudmannen ska se till att barnen 
dagligen erbjuds en rik och språkutvecklande miljö där barn kan lära tillsammans, av varandra och 
av engagerad personal.  
 

Måltider  
Skollagen25 kap. 2§ skollagen och Livsmedelsverkets rekommendationer 
 
Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet omsorg 
ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Enskild pedagogisk omsorg ska 
tillhandahålla frukost, lunch och mellanmål som ska serveras på regelbundna tider.   
 
Vid bedömning av vad som är näringsriktiga måltider bör de svenska näringsrekommendationerna 
(Livsmedelsverkets rekommendationer) vara en utgångspunkt. Specialkost ska serveras på grund av 
medicinska skäl. Specialkost av religiösa och etiska skäl ska i möjligaste mån tillgodoses.  
 
 

Uppföljning och utvärdering 
Skollagen 25 kap. 8§ skollagen samt 7 kap. i Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg 
 
Huvudmannen för enskild pedagogisk omsorg ska varje år följa upp, utvärdera, analysera och föreslå 
åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.  
 
Utifrån analysen ska huvudmannen sammanställa en dokumenterad utvärdering som även ska 
innehålla bedömningar av verksamhetens utvecklingsbehov och de förbättringsåtgärder som planeras 
för att utveckla verksamheten för att på bästa sätt stimulerar barnens utveckling och lärande. 
 
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål där det framgår hur 
vårdnadshavare kan lämna synpunkter och på vilket sätt dessa kommer utredas. Huvudmannen ska 
informera om rutinerna på lämpligt sätt.  
 
Klagomål ska även kunna lämnas anonymt till huvudmannen. 
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Personal  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.6 
 
Huvudmannen ska säkerställa att det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 
behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Detta innebär att en huvudman 
och eventuell anställd personal ska ha utbildning med inriktning barn eller erfarenhet av att arbeta 
med barn i de åldrar det gäller.  
 
Personalen ska ha kompetens att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och 
förbereda barnen för fortsatt lärande.  
 
I verksamheten ska det finnas personal som behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning för 
att garantera att barns språkutveckling i svenska språket tillgodoses. 
 
Huvudman och personal ska ha kännedom om de styrdokument som gäller för verksamheten.  
 
Huvudmannen bör ge personal möjligheter till kompetensutveckling och pedagogisk handledning 
som behövs för att på bästa sätt kunna utföra sitt arbete.  
 

Tystnadsplikt  
Skollagen29 kap. 14§ skollagen 
 
Huvudmannen ska ha rutin för hur all personal informeras om den tystnadsplikt som gäller.  
 

Samverkan och anmälningsplikt till socialnämnden  
Skollagen29 kap. 13§ skollagen 
 
Huvudman och personal ska känna till anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen (2001:453), vad den 
innebär och hur de skall agera vid oro för ett barn. Verksamheten ska dokumentera rutiner för hur 
man informerar anställda om anmälningsskyldigheten och hur man går tillväga vid oro för ett barn. 
Enligt skollagen ska en huvudman på initiativ från socialnämnden samverka med organisationer, 
samhällsorgan och andra som berörs i frågor om barn far illa eller riskerar att fara illa.  
 
 

Barngrupper och säkerhet  
Skollagen 25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk 
omsorg kap.5 
 
Huvudmannen ska ansvara för att enskild pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler 
i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och 
hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som 
stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. 
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Används en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav enligt 
ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. 
 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Personalen 
ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro.  
Huvudmannen ska genomföra dokumenterad barnsäkerhetsrond av de lokaler/bostäder som ska 
användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.  
 
Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska 
finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Första hjälpen 
för barn ska hållas aktuell och vara uppdaterad. Rutinerna ska uppdateras varje år.  
 
Alla befintliga huvudmän och alla som ansöker om rätt till bidrag för att bedriva enskild pedagogisk 
omsorg ska uppvisa brandsäkerhetsutlåtande från licensierad brandkonsult för de lokaler där 
verksamhet bedrivs. 
 
Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående 
informeras. 
 
För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens 
innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och längre tids 
personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig sammansättning och 
storlek. 
 
Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens 
ansvar att transporten sker barnsäkert.  
 
 

Öppenhet och öppettider 
Skollagen 25 kap. 10 §, tredje punkten skollagen 
 
I enlighet med skollagen ska enskild pedagogisk omsorg vara öppen för alla barn.  
 
Verksamheten ska erbjuda barn från ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till 
vårdnadshavares förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Verksamheten ska följa Stenungsunds kommuns ramtider för öppethållande, det vill säga  
dagtid, måndag till fredag klockan 06:30-18:00. Huvudman ska informera vårdnadshavare om 
ramtiderna.   
 
Förändras vårdnadshavares behov av omsorgstid inom ramtiden ska behovet mötas skyndsamt. 
 

Placering då verksamheten är stängd 
En alternativ placering ska erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg när den 
ordinarie verksamheten har stängt. 
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Bidrag 
Bidrag från hemkommunen 
Skollagen 25 kap. 10 - 14§§ Skollagen samt Skolförordningen (SFS 2011:185) 14 kap 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 10 § som tas emot. 
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §.  
  
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till 
mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet tagits 
emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte 
skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en 
kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan 
huvudmännen för verksamheterna. 
 
När barnet tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen 
inte lämna bidrag för fler barn än det antal barn som tas emot.  
 
För att ersättning ska utbetalas ska barnet ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, 
studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, om barnet har ett eget behov på grund 
av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling.  
 
För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannens ansvar att 
meddela Stenungsunds kommun om outnyttjad plats. Vid nyplacering gäller inte rätten till ersättning 
i två månader vid ledighet/outnyttjad plats. Flyttas inskolningsdatum fram ska också placeringsdatum 
ändras. 
 
Personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarorapporterna sparas i 12 
månader och finns tillgängliga vid tillsyn.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna.  
 
Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens 
föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän.  
 
Resursfördelning görs utifrån barnens ålder och serviceform men även utifrån barns behov och 
förutsättningar. Fördelningsmodellen är utformad utifrån Skollagens föreskrifter om bidrag på lika 
villkor till kommunala och enskild pedagogisk omsorg. 
 

Barn folkbokförda i annan kommun  
Skollagen 8 kap. 21 § Skollagen  
 
Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan 
den enskilda pedagogiska omsorgen och barnets hemkommun.  
 
Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i den enskilda 
pedagogiska omsorgen i Stenungsunds kommun.  
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Bidragets storlek  
Skollagen 25 kap.10 - 12 § § Skollagen 
 
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid enskild pedagogisk omsorg. 
Bidraget består enligt skollagen av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.  
 
Grundbeloppet avser ersättning för: 
• omsorg och pedagogisk verksamhet, 
• pedagogiskt material och utrustning, 
• måltider, 
• administration 
• mervärdesskatt och 
• lokalkostnader (i förekommande fall). 

 

Bidragets storlek dvs ersättningsnivån per barn, beslutas av kommunstyrelsen varje år.  

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg 
ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll 
och omfattning. 

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet 
ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

Ansökan om tilläggsbelopp kan inlämnas när som helst under året dock senast 15 maj för beslut som 
avser kommande hösttermin och 15 november för beslut som avser kommande vårtermin.  
 
Till ansökan ska bifogas ett underlag som visar på stödbehovet. Detta underlag består minst av, 
verksamhetens utredning av barnets särskilda stödbehov och handlingsplan för barnet. Utöver detta 
bifogas läkarutlåtanden, specialpedagogiska bedömningar, psykologutredningar eller annat som 
stödjer stödbehovet. Ansökningar utan information enligt ovan återsänds till sökanden.  
Har barnet tidigare erhållit tilläggsbelopp ska den föregående insatsen utvärderas och bifogas 
ansökan. 
 
I undantagsfall kan sökanden beviljas retroaktiv ersättning. Det kan exempelvis handla om att beslut 
inte kan inväntas. I stort sett alla insatser bör vara kända innan barnet blir föremål för extraordinärt 
stöd, varför restriktivitet råder avseende retroaktiv ersättning.  
Beslut kan fattas som längst för terminen/kalenderhalvåret ansökan avser och nästkommande 
termin/kalenderhalvår.  
 
För mer information om tilläggsbelopp, se dokumentet ”Regler för tilläggsbelopp”. 
 
Blankett för ansökan finns att hämta på Stenungsunds kommuns hemsida.  
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Utbetalning av bidrag 
Ersättning betalas ut för det antal barn som är inskrivna per den 15:e i resp. månad. Utbetalningen 
avser hela månaden. 
 

Tillgång till resurspersoner 
Den enskilda pedagogiska omsorgen har möjlighet att konsultera Stenungsunds kommuns centrala 
specialpedagoger med inriktning förskola vid 1 - 2 tillfällen per år.  
 
Om den enskilda pedagogiska omsorgen använder andra resurspersoner än kommunens, erhålles inte 
ersättning för denna kostnad då det ingår i grundbeloppet. 
 
 

Avgifter 
Skollagen 25 kap. 9 § Skollagen samt Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 
 
Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa men kan ta ut lägre avgifter.  
 
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om huvudmannen tar ut avgifter i strid med maxtaxan. 
Samordning av avgiften ska ske i de fall syskon är placerade i kommunal verksamhet eller i annan av 
kommunen bidragsfinansierad verksamhet.  
 
Huvudmannen får inte ta ut tillkommande avgifter för exempelvis administrations-, förenings- eller 
liknande avgifter.  
 
Huvudmannen hanterar vårdnadshavaravgifterna. 
 
 

Tillsyn  
Skollagen 26 kap. 2, 4, 6, 7, 9 §§ 
 
Stenungsunds kommun ansvarar för tillsyn av enskild pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunstyrelsen godkänt. Tillsyn av enskild pedagogisk omsorg genomförs var tredje år.  
 
Verksamheten är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla 
handlingar och annat material som behövs för tillsynen.  
 
Verksamhetsbeskrivning samt närvarorapporter ska vara Stenungsunds kommun tillhanda senast den 
30 september varje år. 
 
Tillsynen ska säkerställa att enskild pedagogisk omsorg bedrivs i enlighet med skollagens krav samt 
övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för verksamheten. 
 
Med tillsyn avses enligt skollagen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera att den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter samt dessa 
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riktlinjer och att enskilda som har godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 
och 5b §§ skollagen. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.  
 
I tillsynsuppdraget ingår att bidra till kvalitetshöjning och verka förebyggande. Tillsynsmyndigheten 
ska därför inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till huvudmän i syfte att stödja 
förändrings- och utvecklingsarbetet.  
 
Tillsynsmyndigheten har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess 
tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de 
byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.  
 
Oanmäld tillsyn kan ske om Stenungsunds kommun finner det påkallat. Nystartsbesök genomförs av 
Stenungsunds kommun i samband med att enskild pedagogisk omsorg startas upp. 
 
Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens 
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för 
tillsynen.  
 

Ingripande vid tillsyn 
Skollagen 26 kap. 10–13, 15–16, 18 och 27 §§ 
 
Om det vid tillsynen framkommer att en verksamhet bedrivs med brister eller att enskilda som 
godkänts av kommunen inte längre uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5b § kan kommunstyrelsen 
besluta om ingripande i form av anmärkning, föreläggande eller föreläggande förenat med vite.  
 
Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, om den vars verksamhet 
granskas vidtar nödvändig rättelse eller om det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns 
särskilda skäl mot ett ingripande.   
 
Om en huvudman inte följer ett föreläggande och om verksamhetens missförhållande är allvarligt får 
kommunstyrelsen återkalla en huvudmans godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg.  
 
I vissa mycket allvarliga situationer, då det exempelvis finns risk för barnens hälsa och säkerhet, får 
kommunstyrelsen förbjuda huvudmannen att tillsvidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare 
genom ett tillfälligt verksamhetsförbud.  
 
Ett godkännande av en enskild som huvudman för pedagogisk omsorg får också återkallas om den 
enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 2 kap. 5 §, exempelvis att det 
saknas insikt i föreskrifterna som gäller för verksamheten, ekonomiska förutsättningar att driva 
verksamheten eller om huvudmannen bedöms som olämplig.  
 

Försäkring 
Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas på enskild pedagogisk 
omsorg.  
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Barn som är inskrivna i enskild pedagogisk omsorg och har registrerats av kommunen eller av 
barnens hemkommuner omfattas av Stenungsunds kommuns olycksfallsförsäkring (heltid).  

Information om försäkringen finns på Stenungsunds kommuns hemsida  www.stenungsund.se/Barn, 
utbildning/försäkring.  
 
Huvudmannen ansvarar själv för att försäkra sin verksamhet.  
 
 

Överklagande av kommunens beslut  
Följande beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 § Skollagen)  

• Godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg 
• Bidrag (grundbelopp eller tilläggsbelopp) 
• Återkallande av godkännande 
• Vitesföreläggande 
• Tillfälligt verksamhetsförbud 

Ett beslut enligt ovan följs av en anvisning om hur beslutet kan överklagas. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-28

  
 
 
 
 
§ 343 Dnr: KS 2020/578 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner med komplettering och revidering i enlighet med Orust kommuns förslag och 
arbetsgruppens justeringar, med ändringen att ”ska” byts ut mot ”bör” i fjärde stycket, avsnitt 
Tillsyn av små avlopp. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-28

 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för små avlopp 2022-11-11 med markering av ändringar efter ALM  
Policy för små avlopp 2022-11-11 med markering av ändringar efter ALM 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 78 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår som ändring av allmänna utskottets förslag att ”ska” byts ut mot 
”bör” i fjärde stycket, avsnitt Tillsyn av små avlopp. 
 
Alexandra Ward-Slotte (M), Maria Renfors (M) och Nedzad Deumic (KD) tillstyrker Wouter 
Fortgens (M) ändringsförslag. 
 
Linda-Maria Hermansson (C), med instämmande av Jimmy Lövgren (MP) och Göder 
Bergermo (L), föreslår att kommunstyrelsen avslår Wouter Fortgens (M) ändringsförslag.  
 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 13:37-13:45 på begäran av Maria Renfors (M).  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Ordförande ställer Wouter Fortgens (M) ändringsförslag mot Linda-Maria Hermanssons (C) 
avslagsförslag av det samma och konstaterar att kommunstyrelsen bifallit Wouter Fortgens 
(M) ändringsförslag. 
 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla ändringsförslaget.  
Nej-röst för att avslå ändringsförslaget.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-11-28

 
Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster för att bifalla ändringsförslaget och 7 nej-röster för att avslå ändringsförslaget 
har kommunstyrelsen bifallit Wouter Fortgens (M) ändringsförslag. 
 
Följande röstade ja: Olof Lundberg (S), Maria Renfors (M), Melisa Nilsson (S), Jan Rudén 
(S), Alexandra Ward-Slotte (M), Wouter Fortgens (M), Ida Melin (S) och Nedzad Deumic 
(KD). 
 
Följande röstade nej: Linda-Maria Hermansson (C), Christina Svensson (SD), Lisbeth 
Svensson (L), göder Bergermo (L), Agneta Pettersson Bell (ST), Annika Åberg-Darell (V) 
och Jimmy Lövgren (MP).  
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 78 Dnr: KS 2020/578 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner med komplettering och revidering i enlighet med Orust kommuns förslag 
och arbetsgruppens justeringar. 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) föreslår att policyn ska kompletteras och revideras i enlighet med Orust 
kommuns förslag med arbetsgruppens justeringar. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
samt enligt Olof Lundbergs (S) förslag om komplettering samt revideringar i policyn. 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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Riktlinjer för små avlopp 
  
För Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner 
Gulmarkerad text visar ändringar gjorda efter allmänna utskottets 
sammanträde 2022-08-30. 

 

Dokumenttyp 
Regler 

Antagen av 
Kommunstyrelsen 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 
 
KS/xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-xx) 

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 
 
20xx-xx-xx - Gäller tills vidare 

Dokumentansvarig i 
förvaltningen  

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 
 
KS/20xx:NNNN § NNN (201x-xx-xx) 

Gäller för målgruppen 
 

Kontakt om styrdokumentet 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för 
att skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 
pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större 
sammanhang har en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, 
sjöar och vattendrag. Lokalt kan det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall 
har en kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. 
Havsområdena i STO är tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena 
har måttlig eller otillfredsställande ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutiner för STO-kommunerna förväntas 
leda till en likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer 
effektiv handläggning med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner 
väntas även leda till en effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga 
avloppsanläggningar. Det kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd 
samlad information, till såväl fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad 
kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas 
öka deras vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka 
kommunens åtgärdsarbete i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system 
för digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena 
fosfor och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 
2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder 
respektive kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna 
bedriver dock myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken 
avloppsanläggning som ska väljas eller vilken placering som är lämplig för anläggningen. 
Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera om bland annat områdesskydd, 
godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden samt uppgifter om 
entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information och 
hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara 
saklig och opartisk.  

Tillämpning vid tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och 
rening men också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. 
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Som ett första steg i tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella 
kommunen. Efter beslut om vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala 
tillsynsmyndigheten göra en arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad 
information som finns om respektive fastighet. Om information saknas eller om det finns 
andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs 
frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. Fastighetsägarnas enkätsvar 
bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- och 
avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning 
görs en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande 
lagstiftning eller ej. Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp 
behöver åtgärdas eller ersättas. Det kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats 
för att göra en bedömning av avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad 
verksamhetsutövaren, som enligt lag ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som 
det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera 
nationella miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en 
minskad belastning av närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. 
En förbättrad status i våra vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare 
och för pågående/framtida vattenbruk, så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och 
försämrad syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare 
övergödning då fosfor som tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria 
förhållanden. En minskning av övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar 
sjöar och vattendrags naturliga produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och 
resulterar i en god resurshushållning. Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna 
säkra tillgången till dricksvatten men också för att bidra till en god livsmiljö för djur och växter 
i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens 
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att 
minst 1 065 små avlopp ska ha åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och 
hälsonyttan är som störst. Effekten från tillämpning av gemensam policyn samt riktlinjer 
bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan 
på hälsa och miljö, i enlighet med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd 
tillsyn. Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för 
människors hälsa och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller 
utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen 
kontrolleras. Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller 
om anläggningen har direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning 
eller slamavskiljning följt av stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny 
avloppsanläggning eller ändra en befintlig avloppsanläggning som resulterar i en väsentlig 
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förändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. När en ansökan/anmälan 
inkommer sker en prövning för att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. 
I prövningen ingår att bedöma den enskilda platsens förutsättningar i förhållande till 
reningsgraden hos den tekniska lösningen, avloppsanläggningen. Bedömningen görs av 
funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss plats. Även risk för översvämning, 
stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga 
hur stor påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma 
tekniska lösning och reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation 
och ett högt exploateringstryck kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande 
ämnen sammantaget innebära en negativ påverkan på ett känsligt vattenområde på ett 
sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och 
syreförbrukande ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning 
belastad med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende 
miljöskydd behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan 
inte räknas anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en 
anläggning som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan 
uppnås. Den ökade kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel 
alternativ ett tätare bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-
området förhållandevis stora problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden 
jämfört med Sverige som helhet. Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå 
jämfört med en som klarar normal skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög 
skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet med tidigare beslut om hög skyddsnivå för 
avloppsrening. 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. 
Robusthet, resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster.  
 
Avvikelser från hög skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör 
detta. Avsteg från hög skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. 
Exempel på lösningar som inte klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är: 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte 
kväve men har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, 
har fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå 
recipient. En förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller 
grundvatten. I STO-området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är 
geologiskt möjligt att anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  
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4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög 
skyddsnivå, 

 
5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve 

och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den 
renande effekten andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de 
gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För 
att det ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska reduktionen av fosfor uppnå 
minst 70%, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska 
fånga upp näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps 
ut från avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att den 
enskilda avloppsanläggningen, det vill säga avloppslösning exklusive damm, ska klara hög 
skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som 
kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid 
kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt vis, för att skydda människor och djurs 
hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas 
extra höga reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt 
tillhörande policy kallad särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen 
och/eller utsläpp av smittämnen minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att 
begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även innebära att en avloppsanläggning som 
klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd behöver utrustas med ett 
ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som 
exempelvis Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom 
förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande 
vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden visar kända områden som kan vara 
särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-
området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs 
inte utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare 
att ta hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt 
transportsträcka och uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig 
vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen 
utformas på olika sätt enligt följande:  
• Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 

naturområden. Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och 
djurliv för framtida generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har 
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problem med övergödning, men inte alla. Det finns inte någon automatik mellan att ett 
område är skyddat som Natura 2000 och att krav på särskild skyddsnivå ska ställas. De 
övergödningskänsliga Natura 2000-områdena bör ha särskild skyddsnivå, jämför bilagan 
Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-områden visas med bilagan 
Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. Känsligheten för övergödning 
innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och kväverening behöver ställas 
och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet.  
 

• Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra 
områdesskydd, vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I 
dessa fall bör bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från 
bevarandeplanen för Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot 
kan det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot 
naturreservatsföreskrifterna alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt 
eller delvis för friluftsliv eller som besöksmål.  

 
• Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att 

ett vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. 
Det är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av 
STO-områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka 
riktvärden för halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom 
nedbrytningen av organiskt material kräver syre. Den största källan till organiskt material 
från avloppsvatten är inte det BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande 
organismer som är ett resultat av övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög 
skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd.  

 
• Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör 
inte fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde 
till det fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning 
med WC anslutet ersätts med en ny.  

 
• Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende 
miljöskydd bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
• Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg 

vattenomsättning och är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

• extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
• vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
• torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen 
ligger tätt, tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och 
vattentäkter. Även vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I 
vattenskyddsområden gäller i första hand föreskrifterna för respektive skyddsområde vid 
bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas på avloppsanläggningar i området. 
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Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening av avloppsvatten 
avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt utsläpp till 
vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av avloppslösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande 
ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. 
Detta då det bedöms som den avloppslösningen med WC-anslutning med minst 
miljöpåverkan. I särskilt känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till 
kommunalt avlopp speciellt att föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt 
vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten 
undersökas att ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. 
Detta då en gemensam avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med 
en jämnare belastning och en mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en 
gemensam avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
 

Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade 
avloppen, vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd 
som miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör 
avloppsanläggningar utan lokalt utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid 
nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och ett 
för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar 
lösning beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare 
funnits en avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp 
bedömas som en godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Tekniska lösningar för små avlopp 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas 
generellt upp i tre grupper:  

• markbaserad rening,  
• reningsverk,  
• sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare 
till marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara 
robusta och kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som 
är sällsynt i STO-området men vanligare i andra delar av landet, kan infiltrationsanläggningar 
användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig 
rening innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
 
I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga 
eller där avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. 
En mer grundlig beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i 
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Naturvårdsverkets faktablad 8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 
(infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 (markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden 
tätas med plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att 
se till att bädden ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten 
från syreförbrukande ämnen (BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. 
Det krävs därför ytterligare fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har 
utformats för att ha likvärdig funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara 
mindre robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal, egenkontroll och ett 
utökat eget ansvar för underhåll. Oftast kräver minireningsverk el och tekniken som används 
för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det vill säga 
sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk som 
endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som 
bäst med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma 
anläggningar där det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs 
generellt en efterföljande rening, en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte 
klarar av reduktionskraven för mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk 
men där utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där 
vattenväxter används. Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som 
hjälper till att reducera BOD och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp 
och inte heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt 
att tankens storlek anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt 
lämplig i tätbebyggda områden där det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till 
vattentäkterna eller i områden som är särskilt känsliga för tillskott av näringsämnen, områden 
med särskild skyddsnivå. För att minska slamtömningsbehovet bör endast snålspolande 
toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att 
ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid anläggande av sluten tank bör de anslutna 
toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, 
klumpa ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att 
mängden slam ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till 
exempel efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska 
ledas genom fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde 
och kan behöva ledas genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att 
människor och djur inte ska komma i kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan 
utsläpp.   

133



11 

Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve 
genom att omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i 
omvandlingen till kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar 
hög skyddsnivå avseende kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är 
en viktig del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i 
dammen till kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen 
såsom virus och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings 
lämplighet är utsläppspunkten för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger 
en bättre avskiljning av smittämnen och mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  
Utifrån typ av avloppsanläggning och utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten 
behöva otillgängliggöras, genom en diffus utsläppspunkt, så att människor och djur inte 
kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds 
bort i ett dike eller liknande. Blir vattnet stillastående finns det risk för att människor och djur 
exponeras för eventuella smittämnen som kan finnas kvar i avloppsvattnet. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med 
punktutsläpp kan ske på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus 
utsläppspunkt, till exempel i en singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket 
fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att 
minska effekterna av eventuell ojämn belastning och störningar. Det finns även 
prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler eller UV-ljus. 
 
I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, 
dikets utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är 
avgörande då belastning och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för 
att näringsämnen ska kunna omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad 
och upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter 
växtligheten för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande 
för den mängd vatten som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även 
en viss avdunstning till luften. Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte 
kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus 
som sedan täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts 
igen. Avledning och behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och 
genom biologiska processer och fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från 
biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra skydd för människor och djur som kan exponerar 
först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder 
bland annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, 
varierande volym avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En 
robust avloppsanläggning har inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att 
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kontrollera.  En robust anläggning kan användas av en bred användargrupp och kräver inte 
yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring 
höjningen av havsnivån, Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden. I hotade områden är det viktigt att tänka på att en 
avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas därför av stigande nivåer 
tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar 
för WC-avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad 
standard, SS EN 12566. Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. 
Produkten är då testad på ett standardiserat vis och ska vara försedd med en 
prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-märkningen visar att en produkt har testats och 
prestandadeklarationen redovisar testresultaten. Reduktionen av BOD är en obligatorisk 
parameter i testet medan reduktion av fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av 
tillräcklig kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 
12566 ska vara provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska 
förhållanden. Testerna ska vara av samma omfattning och kvalitet som den europeiska 
standarden. Exempel på produkter är vissa typer av minireningsverk som inte omfattas av 
standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade retrofitkits, det vill säga 
anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett minireningsverk. 
 
Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som 
är utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden 
kunna visa hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara 
genom en forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om 
det förs ett teoretiskt resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga 
källor som styrker resonemanget.  
 
För den typ av damm som avses i punkt 5, under rubriken Avvikelser från hög skyddsnivå 
avseende miljöskydd, kan en beräkning behöva utföras för att säkerställa att anslutet 
avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av den 
fångade näringen. 
 

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar 
så som torr- och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med 
dessa kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till 
odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och 
förbrukat material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga 
fraktioner från avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
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Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället 
omhänderta avfallet själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan 
utföras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet 
eller en väsentligt ökad risk för människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen 
till åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, 
förbrukat material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier 
är att det finns möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  
Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det 
vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och 
behöver därför behandlas för att minimera smittrisken. Vanligtvis innebär behandling 
kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller 
bestämmelser, dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för 
tömning av avfallet, dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. 
Leverantörer av till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än 
avfallsföreskrifterna och det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta 
som behövs. Tillståndsvillkor ska därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas 
minst med det intervall som anges i föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens 
anvisning. Det bör också framgå att kommunen kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens 
utformning och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta 
med extra åtgärder, exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. 
Likaså ska det framgå att anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas 
tillgänglig för slamsugning.  
 

Åtgärder som inte kräver tillstånd eller anmälan  
Små avloppsanläggningar behöver skötas och kontrolleras regelbundet. Genom att 
underhålla avloppsanläggningen kan livslängden förlängas, reningsgrad förbättras och 
kostnader för större oplanerade åtgärder undvikas.  
 
I normalfallet krävs det en anmälan för åtgärder som kan innebära en väsentlig ändring av 
avloppsvattnets mängd eller sammansättning, även om syftet är att förbättra anläggningen, 
till exempel att gräva om en markbädd eller lägga nya infiltrationsrör i en 
infiltrationsanläggning. Vid ändring av reningsteknik eller lokalisering av en 
avloppsanläggning krävs det en ansökan.  
  
Om avloppsanläggningen behöver åtgärdas är det i vissa fall möjligt att utan ansökan eller 
anmälan, på samma plats, återställa anläggningen till den funktion, standard och utformning 
som det befintliga avloppstillståndet avser även om den befintliga avloppsanläggningen inte 
når upp till normal skyddsnivå. 
 
Ändringar som inte kräver ansökan eller anmälan är till exempel: 

• byte av slamavskiljare eller sluten tank med samma utformning och placering, 
• byte av T-rör, 
• installation av luftningsrör, 
• montering av nivålarm.  
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Kommunen bör kontaktas för rådgivning innan åtgärder vidtas. Mer information finns på 
respektive kommuns hemsida.  
 

Förvalta riktlinjerna 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i 
tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

__________________________________________________________________________
______ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  
 
Målet med policyn är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre 
kommunerna, 

• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, 
sökande, avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och 
Orust), handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av 

avloppsanläggning. 
 
Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 
 

 
 
Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
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Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 

Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp kan leda till övergödning av våra 
hav, sjöar och vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad 
vattenkvalitet och syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som 
leder till syrebrist. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten 
och dricksvattenbrunnar. Det kan även bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, 
sjöar och vattendrag där både människor och djur vistas.  
I STO-området, Stenungsund, Tjörn, Orust, finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, 
sjöar och hav, som avloppsvatten leds till. Det finns även recipienter, havsområden, som 
delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med tillsyn och prövning av små 
avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  
Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, 
gemensamma riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en 
mer effektiv handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs 
kommuner då dessa delar fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av 
områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut 
fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och måttlig ekologisk status. 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. Det finns 
många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på vattnens status. Stora 
delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs även av 
naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade 
för 26–1 999 pe, varav tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och 
avloppsledningsnäten täcker stora delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, 
Ödsmål, Ucklum samt Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden 
med sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större 
områden med sandig mark som kan vara lämpliga för infiltration. 
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Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på 
västra Tjörn samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen 
tredubblas sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som 
bedöms vara glest bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
 
Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för 
infiltration. 
 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade 
för 1–5 hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav 
sju är kommunala avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös 
byggs ut och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av 
Orust. Det medför att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. 
Utsläppen flyttas från mer känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre 
övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar 
saknas vilket innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 
 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun 
samt stora delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha 
mindre goda möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en 
sårbar situation både för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför 
viktigt att hushålla med vatten året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp 
vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust 
vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat avtal med Kungälvs kommun för 
en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer förvärva vatten från Göta 
Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en överföringsledning mellan 
kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att säkerställa 
vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och 
grundvatten skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och 
fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget 
ökar i samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid 
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nybyggnationer utanför kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning 
finns inte bara i kustnära områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt 
saltvatten, från den tiden fastlandet var havsbotten, punkteras vid borrning av nya 
dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i områden med lera än områden med berg, 
där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av föroreningar till grundvattnet 
därför är större.  
 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett 
större antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns 
ytterligare två vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild 
dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora 
Hällungen och grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
 
I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom 
Tolleby vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för 
hela samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på 
klimatförändringar som kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som 
ligger i högexploaterade områden med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. 
Om en avloppsanläggning svämmar över sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket 
kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan 
bli problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när 
områden drabbas av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar 
sämre, det kan leda till att dessa sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till 
problem i områden med små avlopp och enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker 
vanligen med tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den 
totala bedömningen av miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta 
avstånd mellan de små avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört 
med Sverige som helhet. Antalet tömningar varierar däremot mellan olika typer av 
avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli större för avloppslösningar som behöver 
tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon 
som kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 
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möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan 
bidra till att minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och 
domar som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten 
är: 

• Miljöbalken (1998:808) 
• EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
• Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
• Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
• Föreskrifter för vattenskyddsområden 
• Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
• Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
 
Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande 
av information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en 
viss tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att 
kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som 
beslutar om miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för 
användningen av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning 
samt att ställa krav på minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha 
uppnåtts senast 2027 eller, för vissa vattendrag, 2033. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten 
innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av den ekologiska statusen i de 
känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen.  
De mål som är särskilt relevanta för små avlopp är: 

• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
• Mål 14: Hav och marina resurser, 
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som 
vägledning för hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, näringslivet och andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa 
mål. Det finns sju miljömål som är särskilt relevanta för arbetet med små avlopp: 

• Ingen övergödning, 
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• Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
• Levande sjöar och vattendrag,  
• Grundvatten av god kvalitet, 
• Myllrande våtmarker, 
• Giftfri miljö,  
• God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett 
verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden 
med effektmål, för små avlopp gäller följande effektmål:   

• De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn 
på de avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa 
och/eller miljö. Det betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad 
till avloppsanläggningens geografiska placering och tekniska lösning. 

 
• Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och 

hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad 
miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor 
och kväve. Begränsade utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas i enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets 
vattendistrikt.  
Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 
Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna 
större precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför 
störst risk för negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små 
avloppsanläggningarna på sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den 
nationella tillsynsstrategin. 
Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet 
att klara de reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid 
prövning av ansökan om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska 
ersätta en befintlig anläggning eller om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En 
bedömning av reningskraven ska alltid göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den 
specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska göras i varje enskilt fall där kostnad ställs 
mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets 
känslighet, att krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd 
och hälsoskydd. Det är fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i 
hela området vid ändring av befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. 
Undantag kan dock göras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger 
det. 

145



9 
 

 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och 
syreförbrukande ämnen från framför allt WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad 
med WC och bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
behöver följande funktionskrav uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera 
smittspridning via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt 
ökad risk för smitta genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan 
olägenhet, till exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna 
reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad 
särskild skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande 
vattenområdens ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende 
hälsoskydd. Det vill säga vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av 
dricksvattentäkter och badvatten. 
 
Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, 
grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten 
eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i 
varje enskilt fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma 
fram, bör inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under 
förutsättning att sökanden kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart vis. Även för installation av torrtoalett behöver sökanden 
visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen 
till odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en 
minskad övergödning. För att det ska fungera behövs system för insamling, behandling och 
lagring. När ett fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika 
avfallsfraktionerna så som WC- och BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från 
avloppsanläggningen, såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta 
förutsätter att fastighetsägaren kan redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett 
hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett för WC och 
ett för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
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Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta 
avloppen först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt 
känsliga. Vid tillsyn prioriteras i första hand fastigheter där avloppsanläggning för rening av 
WC-vatten saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur 
hälsoskyddssynpunkt eller i förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. 
Avloppsanläggningar som inte klarar hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid 
misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög 
skyddsnivå. Krav ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, 
hälsoskyddsbehovet och till vad som är ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som 
fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar anläggningens hållbarhet, och inte medför 
risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk för miljön, kan bedömas vara 
godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig 
avloppsanläggning som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare 
reningssteg medföra orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för 
en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av en avloppsanläggning som saknar tillstånd, 
kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om ska den nya 
anläggningen kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte 
förutsättningarna i det enskilda fallet medger något annat.  
 
Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens 
konstruktion och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga 
byggnader där WC- och BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs 
någon uppdelning av avloppets olika fraktioner i två ledningssystem.    
Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska 
regelbundet uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn 
tas till klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun 
som riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda 
fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 

Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. 
Skyddsnivån avgör vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra 
känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En 
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bedömning görs i varje enskilt fall av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, 
beroende på de lokala förutsättningarna. Det innebär att det kan ställas krav på särskild 
skyddsnivå även utanför det streckade området samt ställas krav på hög skyddsnivå innanför 
det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från 
avloppsanläggningar komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt 
vattendrag som mynnar i vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är 
exempel på känsliga vattendrag. 
 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa 
statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens 
tillstånd, hur ett vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska 
gälla inom ett avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en 
riskbedömning som kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets 
påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som 
beskriver växt- och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för 
ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att 
bedöma konsekvenserna i vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att 
statusen inte får försämras. Målet är att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där 
ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med en opåverkad 
vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller 
dålig status.  
 
Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur 
användningen av dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk 
mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på 
de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och 
snäckor som odlas för konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på 
områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre 
krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området 
så en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
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Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med 
gällande styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. 
Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande 
styrdokument. 
 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband med förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_____ 
 

Policyn har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/578
2022-08-08

 
 
Lina Johansson Till kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
Kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och 
Orusts kommuner samt Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts 
kommuner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 augusti 2022 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans 
med grannkommunerna, samt att undersöka möjligheten att söka medfinansiering för arbetet. 
Gemensamt ansökte Stenungsund, Tjörn och Orust om bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA) för kommungemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer och rutiner, vilket beviljades 
bidrag i mars 2021.  
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam policy och riktlinjer för små avlopp samt rutiner. Målet är ökad 
samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade möjligheter att 
förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Förvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner i Stenungsunds och Tjörns kommuner 
arbetat fram förslag till policydokument och riktlinjer. Synpunkter och stöd har hämtats in 
från berörda chefer, och en politisk kommunövergripande referensgrupp har varit delaktig 
under projektets gång. Policy och riktlinjer har skickats på remiss till referensgruppen och till 
berörda enheter inom förvaltningen.   
 
Både policyn och riktlinjerna är styrdokument som behöver antas av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Syfte och mål 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/578
2022-08-08

Behovet av att ta fram gemensamma styrdokument gällande handläggning av små avlopp 
beror delvis på att rutiner och bedömningsgrunder skiljer sig åt mellan kommunerna. 
Framtagandet av styrdokumenten kan möjliggöra effektivare handläggning, säkerställa att 
handläggning sker med gemensamma handläggningsgrunder, underlätta för exempelvis 
entreprenörer och fastighetsägare samt för att kommunerna delar fjordsystem. Delar av 
fjordområdet är ett av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med 
sammanhängande ålgräsängar och äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är 
särskilt känsligt för effekterna av övergödning då vattenutbytet är mycket begränsat. 
 
Projektet syftar till att samordna de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust för att 
möjliggöra likvärdiga bedömningar i frågor om enskilda avlopp. Projektet innefattar 
framtagande av gemensam avloppspolicy, avloppsriktlinjer samt rutiner.  
Målet är ökad samsyn och effektivisering vilket ska leda till ökad rättssäkerhet och ökade 
möjligheter att förhålla sig till vattendirektivets krav. 
 
Vid tillämpning av policy och riktlinjer för små avlopp bedöms kommunerna kunna 
säkerställa minskad miljöpåverkan från små avlopp genom begränsade utsläpp av de 
övergödande ämnena fosfor och kväve i linje med åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, 
Västerhavets vattendistrikt. Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk 
för olägenheter ur hälsoskyddssynpunkt. 
 
LOVA-projekt 
Kommuner kan söka om LOVA-bidrag, bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, åtgärder för 
bättre havs- och vattenmiljö. Den 30 november 2020 sökte Stenungsunds kommun 
tillsammans med Orust och Tjörns kommuner om LOVA-bidrag för att ta fram en gemensam 
policy, gemensamma riktlinjer och rutiner för små avlopp. Beslut om bifall kom den 10 mars 
2021. Medfinansiering sker i form av arbetstid. Efter tidigare beslut om förlängning av projekt 
ska projektet slutredovisas den 31 augusti 2022. 
 
Arbetets gång 
Styrdokumenten har tagits fram i samverkan mellan de tre kommunernas tjänstepersoner och 
politisk representation. Projektet har bestått av en arbetsgrupp med projektledare, en styrgrupp 
av miljöchefer samt politiskt presidier och projektet har genomförts genom arbetsmöten, 
informationsmöten och dialog.  
 
Policy och riktlinjer har presenterats för den politiska ledningen i de tre kommunerna samt 
skickats på internremisser i samtliga kommuner. Förvaltningen har även fört dialog med 
allmänna utskottet. 
 
Både policy och riktlinjer ska antas respektive kommuns kommunfullmäktige. Även rutiner 
ska tas fram som en del av projektet och antas av förvaltningschef eller motsvarande. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte direkt påverka barn men förväntas på sikt medföra positiva 
konsekvenser för barn då den lokala miljön förväntas förbättras vid tillämpningen av 
styrdokumenten.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 6 om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten 
och sanitet för alla, mål nr 14 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för en hållbar utveckling samt mål nr 15 om att skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlust av biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-08 
Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner  
Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner 
Bilaga 1 - Skyddsnivåer 
Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden 
Beslut om uppdrag om policy för enskilda avlopp, 2020-06-15 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Martin Ladfors 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
lina.johansson@stenungsund.se 
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Policyns syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med policyn är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att skydda 
människors hälsa och miljön.  
Målet med policyn är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre kommunerna, 
• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, sökande, 

avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och Orust), handläggare 
samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av avloppsanläggning. 

 

Policyn reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 personekvivalenter, 
pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 

 

 

 

Detta regleras inte av policyn 
Policyn berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 

 

Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Riktlinjer för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. 
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Bakgrund 
Utsläpp av växtnäringsämnen från bland annat små avlopp leder till övergödning av våra hav, sjöar och 
vattendrag. Övergödningen leder till en minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet och 
syrebrist. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga algblomningar som leder till syrebrist. Utsläpp av 
otillräckligt renat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten och dricksvattenbrunnar. Det kan även 
bidra till att smittämnen sprids till närliggande hav, sjöar och vattendrag där både människor och djur 
vistas.  

I STO-området finns flera recipienter, det vill säga vattendrag, sjöar och hav, som avloppsvatten leds 
till. Det finns även recipienter, havsområden, som delas av samtliga STO-kommuner. Arbetet med 
tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar tar mycket tid och resurser i anspråk.  

Samverkan mellan STO-kommunerna samt framtagandet av en gemensam policy, gemensamma 
riktlinjer och rutiner ger ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning och en mer effektiv 
handläggning. Viss samverkan har även skett med Uddevalla och Kungälvs kommuner då dessa delar 
fjordsystem med STO-kommunerna. 

 
Allmänt om STO-området 
STO-kommunerna delar fjordsystemet mellan Orust, Tjörn och fastlandet. Delar av fjordområdet är ett 
av Västra Götalands mest produktiva marina grundområden med sammanhängande ålgräsängar och 
äldre sammanhängande musselbankar. Fjordsystemet är särskilt känsligt för effekterna av övergödning 
då vattenutbytet är mycket begränsat. Flera av områdets vattendrag som mynnar ut i havet är idag 
övergödda. Länsstyrelsen har pekat ut fjordarna som ett näringsbelastat område med hög känslighet och 
måttlig ekologisk status. Det finns många små avlopp och de har tillsammans en negativ påverkan på 
vattnens status. Stora delar av STO:s kustvattenområden ingår i EU:s Natura 2000-nätverk och utgörs 
även av naturreservat eller naturvårdsområden där övergödning är en faktor som innebär negativ 
påverkan på de värden som områdesskydden ska värna. 
 
Samtliga STO-kommuner har en växande befolkning på grund av ökad inflyttning. 
 
Stenungsund 
I Stenungsund finns det cirka 3 200 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 hushåll, 5–25 
personekvivalenter, pe. Det finns i kommunen 21 anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe, varav 
tre är kommunala avloppsreningsverk. De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten täcker stora 
delar av centralorten Stenungsund, Stora Höga, Jörlanda, Ödsmål samt Ucklum respektive Svenshögen.  
 
Stenungsunds kommun har cirka 27 000 invånare och befolkningen förväntas öka framöver. 
Stenungsund är till skillnad från Tjörn och Orust ingen typisk sommarkommun eftersom 
befolkningsökningen är begränsad sommartid. 
 
Markförhållandena i Stenungsund består till stor del av berg och lera, med inslag av områden med 
sandig mark eller isälvssediment. I de nordöstra delarna av kommunen finns större områden med sandig 
mark. 

 
Tjörn 
I Tjörns kommun finns det omkring 3 500 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 hushåll,  
5–25 pe. Det finns ett femtiotal anläggningar dimensionerade för 26–1 999 pe.  
De kommunala vatten- och avloppsledningsnäten är framför allt utbyggda i tätorterna på västra Tjörn 
samt i Kållekärr, Myggenäs och Höviksnäs.  
 
Tjörn har cirka 16 000 invånare. Det finns ett stort antal fritidsboenden, befolkningen tredubblas 
sommartid och bostadsbebyggelsen är spridd. Det finns ett fåtal områden som bedöms vara glest 
bebyggda och de enskilda vattentäkterna ligger därför relativt tätt.  
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Då markförhållandena i större delen av kommunen utgörs av lera och berg i dagen och inte 
genomsläppliga jordar med sand- eller grusavlagringar saknas nästan helt förutsättningar för infiltration. 

 
Orust 
I Orust kommun finns det mellan 7 500 och 8 000 små avloppsanläggningar dimensionerade för 1–5 
hushåll, 5–25 pe. Det finns 16 anläggningar dimensionerade för 25–1 999 pe, varav sju är kommunala 
avloppsreningsverk.  
 
En större utbyggnad av det kommunala ledningsnätet pågår och avloppsreningsverket i Ellös byggs ut 
och kompletteras med kväverening för att kunna ta emot avlopp från stora delar av Orust. Det medför 
att flera av de kommunala avloppsreningsverken kommer att avvecklas. Utsläppen flyttas från mer 
känsliga områden till Ellösefjorden som bedöms vara mindre övergödningskänsligt. 
 
Orust kommun har drygt 15 000 invånare och periodvis under sommaren flerdubblas  
befolkningen. Det finns cirka 5 000 fritidsbostäder.  
 
Orust består mest av berg med inslag av lera i dalgångarna, större sedimentavlagringar saknas vilket 
innebär att det nästan helt saknas förutsättningar för infiltrationsanläggningar. 

 
Dricksvattensituationen i STO-området 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvattensituationen är på flera platser i området 
ansträngd. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har bedömt att hela Tjörns kommun samt stora 
delar av Orust och Stenungsunds kommuner ligger inom områden som bedöms ha mindre goda 
möjligheter till uttag av grundvatten ur berggrunden. Det är något som medför en sårbar situation både 
för enskilda brunnar och kommunala grundvattentäkter. Det är därför viktigt att hushålla med vatten 
året om och inte bara under högsommaren. För att säkra upp vattenförsörjningen för en växande 
befolkning och för att skapa ett mer robust vattenförsörjningssystem har Stenungsunds kommun tecknat 
avtal med Kungälvs kommun för en överföringsledning från Göta Älv. Även Tjörns kommun kommer 
förvärva vatten från Göta Älv, detta genom avtal med Stenungsunds kommun och en 
överföringsledning mellan kommunerna. Orust kommun har ett avtal med Uddevallas kommun för att 
säkerställa vattentillgången för kommunens invånare, framförallt i händelse av avbrott i den egna 
dricksvattenproduktionen. 
 
Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar bland annat från små avlopp hotar 
tillgången på rent vatten. För att säkra en trygg dricksvattenförsörjning behöver yt- och grundvatten 
skyddas mot bland annat överuttag, smittoämnen samt närsalterna kväve och fosfor.  
 
Enskilda kustnära dricksvattentäkter riskerar att drabbas av saltvatteninträngning när uttaget ökar i 
samband med att fritidsfastigheter omvandlas till åretruntbostäder samt vid nybyggnationer utanför 
kommunalt VA-verksamhetsområde. Risken för saltvatteninträngning finns inte bara i kustnära 
områden utan även längre in på land där vattenmagasin med relikt saltvatten, från den tiden fastlandet 
var havsbotten, punkteras vid borrning av nya dricksvattenbrunnar. Grundvattnet skyddas bättre i 
områden med lera än områden med berg, där det saknas skyddande jordlager och risken för läckage av 
föroreningar till grundvattnet därför är större.  

 
Vattenskyddsområden i STO 
Vattenskyddsområden för större vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större 
antal människor.  
 
I Orust kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Rödsvattnet och 
grundvattentäkten Korskällan som båda ligger inom vattenskyddsområden. Det finns ytterligare två 
vattenskyddsområden, Vindön och Kattevik med vatten för enskild dricksvattenförsörjning. 
 
I Stenungsunds kommun finns det två kommunala vattentäkter, ytvattentäkten Stora Hällungen och 
grundvattentäkten i Grössbyn, båda ligger inom vattenskyddsområden.  
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I Tjörns kommun finns det en större kommunal dricksvattentäkt, Bö tjärn som ligger inom Tolleby 
vattenskyddsområde. Det finns även ett vattenskyddsområde i Ängeviken för enskild 
dricksvattenförsörjning.  

Klimatanpassning 
Med dagens klimatförändringar och de som väntas i framtiden ändras förutsättningarna för hela 
samhällen. Översvämningar, stigande havsnivåer, skred och ras är exempel på klimatförändringar som 
kan påverka små avlopp. Mest utsatta är de avloppsanläggningar som ligger i högexploaterade områden 
med sämre förutsättningar för anläggande av små avlopp. Om en avloppsanläggning svämmar över 
sprids orenat avloppsvatten till omgivningen vilket kan få negativa miljökonsekvenser, orsaka 
smittspridning och skador på byggnader. 
 
Variationer i grundvattennivåerna kan ändra flödesriktningen för grundvattnet, något som kan bli 
problematiskt då även spridningsmönstret av eventuella föroreningar ändras, eller när områden drabbas 
av intensiv nederbörd. När marken blir vattenmättad binds föroreningar sämre, det kan leda till att dessa 
sprids till omgivning och/eller grundvatten. Detta kan leda till problem i områden med små avlopp och 
enskilda vattentäkter. 
 

Transporter 
Slamtömning av små avlopp så som slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk sker vanligen med 
tunga fordon. Den miljöbelastning som transporterna innebär ska vägas in i den totala bedömningen av 
miljöpåverkan från små avlopp. I STO-området är det relativt korta avstånd mellan de små 
avloppsanläggningarna och mottagande avloppsreningsverk jämfört med Sverige som helhet. Antalet 
tömningar varierar däremot mellan olika typer av avloppslösningar och därför kan miljöpåverkan bli 
större för avloppslösningar som behöver tömmas flera gånger per år.  
 
Vid val av avloppsanläggning behöver en avvägning göras mellan recipientens känslighet, 
resurshushållning såsom låg vattenförbrukning samt behovet av transporter. 
 
Olika tekniska lösningar kan bidra till en minskad miljöpåverkan från transporter, såsom fordon som 
kör på mer miljövänligt bränsle, reningsteknik med slamförtjockare, tömningsteknik med 
slamavvattning eller kortare transportsträckor genom lokalt omhändertagande av slam. Även 
möjligheten till behovsanpassade slamtömningsintervall för olika avloppsanläggningar kan bidra till att 
minska miljöpåverkan genom färre transporter. 

Lagar, bestämmelser och mål 
Lagstiftning, regler och riktlinjer ligger tillsammans med olika myndigheters vägledningar och domar 
som grund för den bedömning som görs av små avlopp. De viktigaste styrdokumenten är: 

• Miljöbalken (1998:808) 
• EU:s vattendriektiv (2000/60/EG) 
• Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 
• Sveriges miljökvalitetsmål, FN:s globala mål 
• Föreskrifter för vattenskyddsområden 
• Föreskrifter för naturskyddsområden, naturreservat samt bevarandeplaner för  

Natura 2000-områden 
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten  
• Kommunernas lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa och miljön 
• Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 

hushållsspillvatten 
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Även Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem Sverige, VISS, används för inhämtande av 
information om områdens ekologiska status. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss 
tidpunkt. Vattenförekomsten får således inte påverkas av en verksamhet på så sätt att kvaliteten blir 
sämre än den status som anges i normen. Det är Vattenmyndigheten som beslutar om 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Berörda kommuner är skyldiga att se till att normerna följs exempelvis vid planering för användningen 
av mark- och/eller vattenområden, genom att förstärka tillsyn och rådgivning samt att ställa krav på 
minskade utsläpp. 
 
Kvalitetskrav på vattenområdena i STO-området innebär att God ekologisk status ska ha uppnåtts senast 
2027. Nytillkomna utsläpp av avloppsvatten innehållande näringsämnen kan medföra en försämring av 
den ekologiska statusen i de känsliga områdena i STO och medföra att miljökvalitetsnormerna inte 
uppnås. 
 
 
Globala mål 
Sedan 2015 är det totalt 193 länder som antagit och formulerat de globala målen. De globala målen och 
agendan för hållbar utveckling syftar till att senast 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämnikheter och orättvisor i världen,att skapa fred och att lösa klimatkrisen. De mål som är särskilt 
relevanta för små avlopp är: 

• Mål 14: Hav och marina resurser, 
• Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla, 
• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 
Nationella miljökvalitetsmål 
Sveriges riksdag har sedan 1999 antagit 16 miljökvalitetsmål. Miljömålen fungerar som vägledning för 
hela samhällets miljöarbete, det vill säga för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringslivet och 
andra aktörer. Hela samhället behöver arbeta för att nå dessa mål. Det finns sju miljömål som är särskilt 
relevanta för arbetet med små avlopp: 

• Ingen övergödning, 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
• Levande sjöar och vattendrag,  
• Grundvatten av god kvalitet, 
• Myllrande våtmarker, 
• Giftfri miljö,  
• God bebyggd miljö. 

 
Nationell tillsynsstrategi 
En ny nationell tillsynsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, 
Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Havs-och vattenmyndigheten. Strategin är ett verktyg för 
att uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn. Strategin innehåller olika fokusområden med effektmål, för 
små avlopp gäller följande effektmål:   

• De kommunala tillsynsmyndigheterna har större precision i att välja ut och bedriva tillsyn på de 
avloppsanläggningar som medför störst risk för negativ påverkan på hälsa och/eller miljö. Det 
betyder att tillsynen av små avloppsanläggningar blir bättre anpassad till avloppsanläggningens 
geografiska placering och tekniska lösning. 
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• Tillsynen leder till att de små avloppsanläggningarna får en minskad miljö- och hälsopåverkan.  
 

Tillämpning 
Vid tillämpning av denna policy bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad miljöpåverkan från 
små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor och kväve. Begränsade 
utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i 
enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Tillämpningen av policyn förväntas även leda till en minskad risk för olägenheter ur 
hälsoskyddssynpunkt. 

Genom tillämpning av gemensam policy och riktlinjer får de kommunala tillsynsmyndigheterna större 
precision i att välja ut och bedriva tillsyn över de avloppsanläggningar som medför störst risk för 
negativ påverkan på hälsa och miljö. Tillsynen bedöms leda till att de små avloppsanläggningarna på 
sikt har en mindre hälso- och miljöpåverkan, detta i linje med den nationella tillsynsstrategin. 

Sökanden ska i ansökan med god dokumentation kunna visa att anläggningen har kapacitet att klara de 
reningskrav som behöver ställas på platsen. Nedanstående reningskrav gäller vid prövning av ansökan 
om nya avloppsanläggningar, oavsett om avloppsanläggningen ska ersätta en befintlig anläggning eller 
om fastigheten inte tidigare haft en avloppsanläggning. En bedömning av reningskraven ska alltid göras 
i varje enskilt fall utifrån förhållandena på den specifika platsen. Även en rimlighetsavvägning ska 
göras i varje enskilt fall där kostnad ställs mot miljönytta. 
 
 
Hög skyddsnivå 
I början av 2010-talet beslutade STO-kommunerna, utifrån det aktuella vattenområdets känslighet, att 
krav på hög skyddsnivå för avloppsrening ska gälla, både avseende miljöskydd och hälsoskydd. Det är 
fortsatt relevant att tillämpa hög skyddsnivå som lägsta reningskrav i hela området vid ändring av 
befintliga avloppsanläggningar samt för nya avloppsanläggningar. Undantag kan dock göras om en 
bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet medger det. 

 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd syftar till att minska utsläpp av övergödande och syreförbrukande 
ämnen från framför allt WC-vatten, se bilaga 3. För att en avloppsanläggning belastad med WC och 
bad-, disk- och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd behöver följande 
funktionskrav uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera smittspridning via 
avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta genom 
förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan olägenhet, till exempel lukt. 
Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan förorena dricksvattenbrunnar och ytvatten. 
En avloppsanordning måste därför alltid kunna reducera bakterier på ett tillförlitligt vis.   
 
Särskild skyddsnivå  
I särskilt känsliga områden kan det krävas en högre skyddsnivå än hög skyddsnivå, här kallad särskild 
skyddsnivå. Bedömningen om ett område är särskilt känsligt utgår från intilliggande vattenområdens 
ekologiska status samt känslighet och/eller ökat skyddsbehov avseende hälsoskydd. Det vill säga 
vattnets känslighet för övergödning och/eller skydd av dricksvattentäkter och badvatten. 
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Särskilt känsliga områden kan vara exempelvis Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, grunda 
havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, musselvatten eller lax-, öring- 
och/eller ålförande vattendrag. 
 
I dessa särskilt känsliga områden kan det krävas ett extra reningssteg, en bedömning görs i varje enskilt 
fall.  
 
Otillgängliga områden 
På öar utan broförbindelse och andra otillgängliga områden, där en slambil inte kan komma fram, bör 
inte installation av WC tillåtas. Tillstånd för BDT-rening kan tillåtas under förutsättning att sökanden 
kan redovisa möjlighet till eget omhändertagande av slam på ett hälso- och miljömässigt godtagbart vis. 
Även för installation av torrtoalett behöver sökanden visa att latrin eller aska kan omhändertas på ett 
tillfredsställande vis. 
 
Möjlighet till källsortering och eget omhändertagande av avfall 
En effektiv åtgärd för att uppnå en förbättrad resurshushållning är att återföra näringsämnen till 
odlingsmark, vilket kan ske genom kretsloppssystem. Genom kretsloppssystemet sker en minskad 
övergödning. För att det ska fungera behöves system för insamling, behandling och lagring. När ett 
fungerande kretsloppssystem finns etablerat separeras de olika avfallsfraktionerna så som WC- och 
BDT-vatten.  
 
Om förutsättningar finns kan fastighetsägaren själv ta hand om avfallet från avloppsanläggningen, 
såsom till exempel latrin eller slam från slamavskiljaren. Detta förutsätter att fastighetsägaren kan 
redovisa att ett lokalt kretslopp kan ombesörjas på ett hälso- och miljömässigt tillfredsställande vis. 
 
Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden byggs med två avloppsrör, ett avloppsrör för WC och 
ett avloppsrör för BDT. Detta för att maximera framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell 
källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
Tillsyn av små avlopp 
Vid inventering och tillsyn av små avloppsanläggningar är fokus på att åtgärda de sämsta avloppen 
först. Tillsyn och inventering ska prioriteras i de områden som bedöms särskilt känsliga. Vid tillsyn 
prioriteras i första hand fastigheter med direktutsläpp, där avloppsanläggning för rening av WC-vatten 
saknas. Eller där tekniken inte medger en tillräckligt god rening ur hälsoskyddssynpunkt eller i 
förhållande till omgivningens känslighet avseende miljöskydd. Avloppsanläggningar som inte klarar 
hög skyddsnivå avseende hälsoskydd prioriteras vid misstanke om olägenhet för människors hälsa.  
 
Vid tillsyn och inventering av befintliga små avlopp görs bedömningen om vilken miljö- och 
hälsoskyddsmässig påverkan utsläppet kan ha snarare än om anläggningen klarar hög skyddsnivå. Krav 
ställs i förhållande till miljönyttan, recipientens känslighet, hälsoskyddsbehovet och till vad som är 
ekonomiskt rimligt. Det innebär att en anläggning som fungerar väl, inte uppvisar brister som försämrar 
anläggningens hållbarhet, och inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande risk 
för miljön, kan bedömas vara godtagbar, trots att den inte klarar hög skyddsnivå. 
 
Ett avloppstillstånd innebär en rättighet med visst juridiskt skydd. För en befintlig avloppsanläggning 
som bedömts ha en godtagbar funktion, kan krav på ytterligare reningssteg medföra orimliga kostnader 
i förhållande till miljönyttan. Vid tillståndsprövning för en helt ny avloppsanläggning eller vid tillsyn av 
en avloppsanläggning som saknar tillstånd, kan det däremot vara rimligt att ställa krav på att reningen 
ska kunna uppnå hög skyddsnivå. 
 
Om avloppsanläggningen bedöms vara så bristfällig att den behöver göras om ska den nya anläggningen 
kunna klara hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd och miljöskydd, om inte förutsättningarna i det 
enskilda fallet medger något annat. 
  
 

161



Vilken teknisk avloppslösning som bedöms lämplig beror på den befintliga byggnadens konstruktion 
och vad som kan anses vara rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. I befintliga byggnader där WC- och 
BDT-vatten leds samman innebär det vanligen att det inte krävs någon uppdelning av avloppets olika 
fraktioner i två ledningssystem.    

Kommunernas små avloppsanläggningar behöver inventeras och dessa uppgifter ska regelbundet 
uppdateras.   
 
Vid tillsyn av små avlopp samt vid tillståndsprövningen för nya avlopp behöver även hänsyn tas till 
klimatförändringar så som översvämningar och förhöjda havsnivåer. 
 
STO-kommunerna behöver identifiera vilka små avloppsanläggningar i respektive kommun som 
riskerar att översvämmas för att sedan informera och föra dialog med berörda fastighetsägare. 
 

Kartbilagor 
Policyn innefattar tre kartbilagor: 
Bilaga 1 – Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Skyddade och känsliga områden. 
 

Bilaga 1 – Skyddsnivåer 
Kartan beskriver översiktligt vilka skyddsnivåer som kan gälla inom STO-området. Skyddsnivån avgör 
vilka krav som ställs på rening av avloppsvattnet. I områden som är extra känsliga kan det krävas 
särskild skyddsnivå, med högre krav på rening av avloppsvattnet. En bedömning görs i varje enskilt fall 
av vilken skyddsnivå som ska gälla på den aktuella platsen, beroende på de lokala förutsättningarna. 
Det innebär att det kan ställas krav på särskild skyddsnivå även utanför det streckade området samt 
ställas krav på hög skyddsnivå innanför det streckade området.  
I anslutning till känsliga bäckar och åar kan högre krav på rening av utsläpp från avloppsanläggningar 
komma att ställas. Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag samt vattendrag som mynnar i 
vattenområde/havsområde med mindre god ekologisk status är exempel på känsliga vattendrag. 

 
Bilaga 2 – Vattnets ekologiska status 
I databasen VISS finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och kvantitativa statusen för 
alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.  
 
Den ekologiska statusen i ett vattendrag/vattenområde är ett mått på vattenförkomstens tillstånd, hur ett 
vatten mår och är vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla inom ett 
avrinningsområde.  
 
Statusklassningen ger en representativ bild av vattenförekomstens tillstånd samt en riskbedömning som 
kan användas för att avgöra konsekvenserna i miljön av en verksamhets påverkan.  
 
Bedömningen av den ekologiska statusen grundas på biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt- 
och djurlivet i vattenförekomsten. Om en betydande påverkan identifierats för ett vatten ska de 
kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att bedöma konsekvenserna i 
vattenmiljön. Utgångspunkten är att god status ska uppnås och att statusen inte får försämras. Målet är 
att uppnå en acceptabel nivå av påverkan där ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt 
förändrade jämfört med en opåverkad vattenförekomst av samma typ. 
 
Statusen i ytvatten bedöms i en femgradig skala, hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status.  
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Bilaga 3 – Skyddade områden 
Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enlig miljöbalken. I föreskrifter och 
bevarandeplaner för naturreservat samt Natura 2000-områden finns det reglerat hur användningen av 
dessa mark- och vattenområden får ske. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan 
hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar. 
 
Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten 
där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för 
konsumtion i kust- och havsvatten.  
 
Lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden 
som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det 
saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver göras 
i varje enskilt fall.  

 

Förvalta policyn 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med gällande 
styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande styrdokument. 
Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband förändringar i tillämplig lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Policyn har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götlandsregionen. 
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Riktlinjernas syfte, mål, omfattning och målgrupp 
Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam tolkning av de regler och krav som finns för att 
skydda människors hälsa och miljön.  

Målet med riktlinjerna är att 

• handläggningen ska ske med gemensamma bedömningsgrunder i de tre kommunerna, 
• ge en ökad tydlighet för målgruppen, det vill säga för fastighetsägare, medborgare, sökande, 

avloppsentreprenörer verksamma i STO-området (Stenungsund, Tjörn och Orust), 
handläggare samt beslutande i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, 

• möjliggöra effektivare handläggning, 
• underlätta för kommuninvånarna att göra ett medvetet och hållbart val av avloppsanläggning. 

 

Riktlinjerna reglerar prövning av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–200 
personekvivalenter, pe, samt tillsyn av små avloppsanläggningar dimensionerade för 5–25 pe. 

 

Detta regleras inte av riktlinjerna 
Riktlinjerna berör inte 

• fastigheter anslutna till det kommunala VA-nätet som omfattas av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, 

• prövning av avloppsanläggningar dimensionerade för > 200 pe, detta regleras av  
Miljöprövningsförordning (2013:251), 

• tillsyn av avloppsanläggningar som är dimensionerade för 26–1 999 pe. 
 

Relaterade styrdokument 
Relaterat styrdokument är Policy för små avlopp för Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. 
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Bakgrund  
I STO-området finns ett stort antal små avloppsanläggningar vars utsläpp i ett större sammanhang har 
en betydande påverkan på områdets vattenområden, det vill säga hav, sjöar och vattendrag. Lokalt kan 
det även finnas risk för olägenhet för människors hälsa.  

De geologiska förutsättningarna i STO-området gör att utsläpp av avloppsvatten i många fall har en 
kort tillrinningstid till recipient oavsett om det är till hav, sjö eller vattendrag. Havsområdena i STO är 
tydligt påverkade av övergödning. Större delen av vattenområdena har måttlig eller otillfredsställande 
ekologisk status, se bilagan Ekologisk vattenstatus. 

Gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna 
Framtagandet av gemensamma styrdokument samt rutin för STO-kommunerna förväntas leda till en 
likvärdig arbetsmetodik, gemensamma administrativa verktyg, mallar samt mer effektiv handläggning 
med kortare handläggningstider. Gemensamma riktlinjer och rutiner väntas även leda till en 
effektivare tillsyn och åtgärdstakt avseende bristfälliga avloppsanläggningar. Det 
kommunövergripande arbetet leder även till en större mängd samlad information, till såväl 
fastighetsägare, entreprenörer och kollegor samt bidrar till ökad kompetens inom kommunerna.  

Kombinationen av rådgivning och inventering förväntas bidra till en ökad förståelse hos 
fastighetsägare för hur deras avlopp påverkar deras närmiljö samt recipient vilket förväntas öka deras 
vilja att åtgärda bristfälliga avlopp. Något som i förlängningen kan påverka kommunens åtgärdsarbete 
i en positiv riktning.   

Kommunerna förbereder sig för riskbaserad tillsyn av små avlopp genom att införa ett system för 
digital registrering av avloppsanläggningar.  

Tillämpning 
Vid tillämpning av dessa riktlinjer bedöms kommunerna kunna säkerställa minskad miljöpåverkan 
från små avlopp genom begränsade utsläpp av de övergödande ämnena fosfor och kväve. Begränsade 
utsläpp av närsalter är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i 
enlighet med Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Västerhavets vattendistrikt.  

Information och rådgivning 
För att kunna hjälpa fastighetsägare och entreprenörer i frågor gällande små avlopp erbjuder respektive 
kommuns tillsynsmyndighet rådgivning. De kommunala tillsynsmyndigheterna bedriver dock 
myndighetsutövning och kan därför inte rekommendera vilken avloppsanläggning som ska väljas eller 
vilken placering som är lämplig för anläggningen. Den kommunala tillsynsmyndigheten kan informera 
om bland annat områdesskydd, godkända anläggningar, avloppslösningar som finns på marknaden 
samt uppgifter om entreprenörer som anlägger små avlopp i området. Handläggare ska ge information 
och hjälp med vilka uppgifter som behöver inkomma för att ansökan/anmälan om små avlopp ska 
kunna handläggas. Rådgivningen utgår från tillgängliga fakta och rådgivningen ska vara saklig och 
opartisk.  

Inventering och tillsyn 
Tillsyn behöver utföras för att säkerställa de små avloppsanläggningarnas funktion och rening men 
också för att minska dess negativa påverkan på människors hälsa samt miljön. Som ett första steg i 
tillsynen görs en inventering av de små avlopp som finns i den aktuella kommunen. Efter beslut om 
vilka fastigheter som ska inventeras brukar den kommunala tillsynsmyndigheten göra en 
arkivinventering och undersöka vad för avloppsrelaterad information som finns om respektive 
fastighet. Om information saknas eller om det finns andra frågor skickas det vanligtvis ut en enkät till 
aktuella fastighetsägare. I enkäten ställs frågor om vatten- och avloppsförhållandena på fastigheten. 
Fastighetsägarnas enkätsvar bidrar till det fortsatta arbetet med tillsyn samt ger en överblick av vatten- 
och avloppssituationen i kommunerna. Efter arkivinventering och eventuell enkätundersökning görs 
en preliminär bedömning av avloppsanläggningen, om den lever upp till gällande lagstiftning eller ej. 
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Efter bedömningen informeras fastighetsägarna om deras avlopp behöver åtgärdas eller ersättas. Det 
kan i samband med detta bli aktuellt med tillsyn på plats för att göra en bedömning av 
avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren, även kallad verksamhetsutövaren, som enligt lag 
ansvarar för att dennes enskilda avlopp fungerar som det ska och har en godtagbar rening.  

Inventering, tillsyn och åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till att nå flera nationella 
miljökvalitetsmål samt globala mål.  Arbetet för att nå dessa mål sker genom en minskad belastning av 
närsalter samt fekala föroreningar till både närområde och recipient. En förbättrad status i våra 
vattenområden ger även en samhällsnytta gentemot medborgare och för pågående/framtida vattenbruk, 
så som till exempel alg-, fisk- och musselodlingar. 

Övergödning orsakar förändringar i ekosystem och leder bland annat till algblomning och försämrad 
syresättning av bottenvattnet. Syrefria bottnar genererar i sin tur ytterligare övergödning då fosfor som 
tidigare varit bunden i bottensedimentet frigörs vid syrefria förhållanden. En minskning av 
övergödande ämnen har flera positiva effekter. Det gynnar sjöar och vattendrags naturliga 
produktionsförmåga, bevarar den biologiska mångfalden och resulterar i en god resurshushållning. 
Även grundvattnet behöver skyddas för att kunna säkra tillgången till dricksvatten men också för att 
bidra till en god livsmiljö för djur och växter i vattenmiljöer. 

I åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 presenteras åtgärder som 
myndigheterna behöver genomföra på administrativ nivå för att nå miljökvalitetsnormer för vatten. 
Till detta har Vattenmyndigheterna tagit fram preliminära åtgärdsbeting för respektive 
vattenförekomst. Åtgärdsbetingen presenteras i Vattenmyndighetens Vatteninformationssystem 
Sverige, VISS. För vattendrag och sjöar finns beting som säger att minst 1 065 små avlopp ska ha 
åtgärdats i STO-området innan år 2027. 

Prioritering av tillsyn av små avlopp görs genom att tillsynen bedrivs där miljö- och hälsonyttan är 
som störst. Effekten från tillämpningen av gemensam policyn samt riktlinjer bedöms leda till att de 
små avloppsanläggningarna i STO-området på sikt har liten påverkan på hälsa och miljö, i enlighet 
med den nationella tillsynsstrategin. 

Händelsestyrd tillsyn  
Vid klagomål gällande bristfälliga avlopp eller misstänkt olägenhet bedrivs händelsestyrd tillsyn. 
Detta för att bedöma om avloppsanläggningen misstänks kunna orsaka olägenhet för människors hälsa 
och/eller miljön, genom exempelvis lukt, förorening av dricksvatten eller utsläpp av orenat 
avloppsvatten, så kallat direktutsläpp. 

För att bedöma om klagomålet är befogat görs ett platsbesök där avloppsanläggningen kontrolleras. 
Fokus ligger på om avloppsanläggningen orsakar hälsomässig olägenhet eller om anläggningen har 
direktutsläpp. Även avloppsanläggningar med endast slamavskiljning eller slamavskiljning följt av 
stenkista bedöms ha direktutsläpp.  

Tillämpning vid prövning 
Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att ansöka/anmäla om att få inrätta en ny avloppsanläggning 
eller ändra en befintlig avloppsanläggning. När en ansökan/anmälan inkommer sker en prövning för 
att fastställa om den valda avloppsanläggningen kan beviljas. I prövningen ingår att bedöma den 
enskilda platsens förutsättningar i förhållande till reningsgraden hos den tekniska lösningen, 
avloppsanläggningen. Bedömningen görs av funktionen i förhållande till behovet av rening på en viss 
plats. Även risk för översvämning, stigande havsnivåer, skred och ras beaktas vid prövning. 

Funktionen hos avloppsanläggningen prövas också i ett större sammanhang, det vill säga hur stor 
påverkan på recipienten det skulle innebära om flera anläggningar med samma tekniska lösning och 
reningsgrad skulle tillåtas i ett område. Till exempel vid nybyggnation och ett högt exploateringstryck 
kan en ökning av den totala utsläppsmängden övergödande ämnen sammantaget innebära en negativ 
påverkan på ett känsligt vattenområde på ett sådant vis att utsläpp inte kan tillåtas. 
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Hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär reningskrav avseende övergödande och syreförbrukande 
ämnen vilka främst finns i WC-vatten. För att en avloppsanläggning belastad med WC och bad-, disk- 
och tvättvatten, BDT, ska klara hög skyddsnivå avseende miljöskydd behöver följande funktionskrav 
uppfyllas: 
• minst 90 % reduktion av totalfosfor 
• minst 90 % reduktion av organiska syreförbrukande ämnen, BOD7 
• minst 50 % reduktion av totalkväve 

 
Reduktionen ska med ytterst få undantag ske i anläggningen, näringsupptag i naturen kan inte räknas 
anläggningen till godo.  
 

För en avloppsanläggning som klarar normal skyddsnivå för miljöskydd jämfört med en anläggning 
som klarar hög skyddsnivå är prisskillnaden liten sett till den miljönytta som kan uppnås. Den ökade 
kostnaden motsvarar kostnad för ökad dosering av fosforfällningsmedel alternativ ett tätare 
bytesintervall av filtermassa i fosforfälla. Som redan nämnts har STO-området förhållandevis stora 
problem med övergödda vattendrag, sjöar och havsområden jämfört med Sverige som helhet. 
Prisskillnaden för en anläggning som klarar hög skyddsnivå jämfört med en som klarar normal 
skyddsnivå vägt mot miljönyttan gör det rimligt att ha hög skyddsnivå som utgångspunkt, i enlighet 
med tidigare beslut om hög skyddsnivå för avloppsrening. 
 

Avvikelser från hög skyddsnivå avseende miljöskydd 
Vid prövning av befintliga avloppsanläggningar kan avsteg från hög skyddsnivå göras och normal 
skyddsnivå godkännas om det exempelvis finns något att vinna ur miljöhänseende. Robusthet, 
resurshushållning och uppehållande av vatten räknas som sådana miljövinster. Avvikelser från hög 
skyddsnivå förutsätter att omständigheterna i det enskilda fallet möjliggör detta. Avsteg från hög 
skyddsnivå bör vanligtvis inte övervägas i särskilt känsliga områden. Exempel på lösningar som inte 
klarar hög skyddsnivå men har andra miljöfördelar är:  
 

1. fosforavlastade markbäddar. Anses klara hög skyddsnivå avseende fosfor men inte kväve men 
har fördelen att vara robust,  
 

2. ej fosforavlastade infiltrationsanläggningar. Klarar normal men inte hög skyddsnivå, har 
fördelen att vattnet infiltreras i marken och inte leds bort för att snabbt nå recipient. En 
förutsättning är att infiltrerat vatten inte påverkar vattentäkter eller grundvatten. I STO-
området finns det dock endast ett fåtal mindre områden där det är geologiskt möjligt att 
anlägga en infiltrationsanläggning, 

 
3. fosforreningsmetoder utan kemikalier eller fosforfälla som innebär resurshushållning,  

 
4. metoder med extra god kväverening men där fosforreningen inte når upp till hög skyddsnivå, 

 
5. dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av kväve och 

fosfor från små avlopp samt jordbruksmark. Dessa dammar har förutom den renande effekten 
andra stora miljöfördelar så som buffring av vatten samt att de gynnar den biologiska 
mångfalden. 

 
Punkterna 1 till 4 avser lösningar utformade specifikt för avloppsrening och för 1-200 pe. För att det 
ska vara aktuellt med avsteg från hög skyddsnivå ska fosforreningen uppnå minst 70 % reduktion av 
fosfor, motsvarande normal skyddsnivå. Punkt 5 avser dammar som i första hand ska fånga upp 
näringsläckage från jordbruksmark och de rester av kväve och fosfor som släpps ut från 
avloppsanläggningar i området. Avsteget handlar då främst om kravet på att avloppsanläggningen ska 
klara hög skyddsnivå. Avsteg förutsätter att avloppsanläggningen har viss fosforrening, till exempel en 
markbädd och att dammen dimensioneras även för avloppsutsläpp.  
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Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd syftar till att skydda dricksvatten och minimera smittspridning 
via avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta 
genom förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan olägenhet, till exempel lukt. 
Avloppsvatten innehåller mikroorganismer och smittämnen som kan förorena dricksvattenbrunnar och 
ytvatten. En avloppsanordning måste därför alltid kunna reducera mikroorganismer på ett tillförlitligt 
vis, för att skydda människor och djurs hälsa.  

Särskild skyddsnivå 
I särskilt känsliga områden, se bilagan Skyddade och känsliga områden, kan det krävas extra höga 
reningskrav avseende miljöskydd och/eller hälsoskydd, i dessa riktlinjer samt tillhörande policy kallad 
särskild skyddsnivå. I dessa områden behöver näringsbelastningen och/eller utsläpp av smittämnen 
minska. Ett sätt att minska belastningen är genom att begränsa avloppsutsläpp från WC. Det kan även 
innebära att en avloppsanläggning som klarar hög skyddsnivå avseende miljöskydd och/eller 
hälsoskydd behöver utrustas med ett ytterligare reningssteg, för rening av smittämnen och/eller 
närsalter. 

Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd tillämpas för särskilt känsliga områden som exempelvis 
Natura 2000-områden, grunda havsvikar eller andra skyddsvärden, såsom förekomst av ålgräsängar, 
musselvatten eller lax-, öring- och/eller ålförande vattendrag. Bilagan Skyddade och känsliga områden 
visar kända områden som kan vara särskilt känsliga. Det saknas idag heltäckande kartor över 
ålgräsutbredningen i STO-området, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.  
 
Bedömningen av om särskild skyddsnivå avseende miljöskydd krävs på en enskild plats görs inte 
utifrån ett i förväg fastställt generellt avstånd till den skyddsvärda miljön. Det är viktigare att ta 
hänsyn till utsläppspunktens avstånd till vattenförande dike eller vattendrag, samt transportsträcka och 
uppehållstid innan det renade vattnet når havet eller annan känslig vattenförekomst.  
 
Då olika områden är känsliga för olika typer av miljöstörningar behöver den extra reningen utformas 
på olika sätt enligt följande:  

- Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. 
Nätverket är till för att öka möjligheterna att bevara Europas växt- och djurliv för framtida 
generationer. En del av Natura 2000-områdena i STO-området har problem med övergödning, 
men inte alla. Det är endast de övergödningskänsliga Natura 2000-områdena som bör ha 
särskild skyddsnivå, jämför bilagan Skyddade och känsliga områden där alla Natura 2000-
områden visas med bilagan Skyddsnivåer som visar områden med olika skyddsnivåer. 
Känsligheten för övergödning innebär att särskilt höga krav med avseende på fosfor- och 
kväverening behöver ställas och kan gälla upp till 500 meter från vattenområdet. Att ett 
område är Natura 2000-område innebär därför sällan att särskild skyddsnivå med avseende på 
hälsoskyddet behöver tillämpas.  
 

- Naturreservat. De flesta naturreservat i STO-området omfattas även av andra områdesskydd, 
vanligen Natura 2000-område men i något fall vattenskyddsområde. I dessa fall bör 
bedömningen av reningskrav med avseende på miljöskydd utgå från bevarandeplanen för 
Natura 2000-området eller föreskrifterna för vattenskyddsområdet. I 
naturreservatsföreskrifterna finns det sällan något som reglerar avloppsutsläpp, däremot kan 
det krävas tillstånd för markarbeten. För de naturreservat som inte omfattas av annat 
områdesskydd bör naturreservatsföreskrifterna vara det vägledande dokumentet. Vid 
bedömningen av skyddsnivå avseende hälsoskydd bör däremot naturreservatsföreskrifterna 
alltid beaktas eftersom en del naturreservat har inrättats helt eller delvis för friluftsliv eller 
som besöksmål.  

 

170



8 

- Musselvatten. Det finns närliggande havsområden som pekats ut som musselvatten. Att ett 
vattenområde utpekats som musselvatten innebär att det tillkommer ytterligare 
miljökvalitetsnormer. Dessa uttrycks i många fall som riktvärden som inte får överskridas. Det 
är i dagsläget ett återkommande problem att dessa riktvärden överskrids i vissa av STO-
områdets utpekade musselvatten. Avloppsutsläpp kan framför allt påverka riktvärden för 
halter av bakterien E. coli och syrgastillgång, det senare eftersom nedbrytningen av organiskt 
material kräver syre.  Den största källan till organiskt material från avloppsvatten är inte det 
BOD som finns i vattnet utan det överskott på levande organismer som är ett resultat av 
övergödning. Det behöver därför ställas krav på hög skyddsnivå både avseende hälsoskydd 
och miljöskydd.  

 
- Lax-, öring- och/eller ålförande bäckar. Dessa fiskar är känsliga för syrebrist och pH-

förändringar. För syrebrist gäller samma som för musselvatten. Gällande pH-värdet bör inte 
fosforfällor tillåtas med mindre än 100 meters rinnsträcka i ett dike eller annat tillflöde till det 
fiskförande vattendraget, detta bör gälla även när en befintlig avloppsanläggning med WC 
anslutet ersätts med en ny.  

 
- Ålgräsängar. Ålgräsängar är en viktig biotop som bland annat uppväxtplats för yngel. 

Ålgräsängar är känsliga för övergödning bland annat på grund av de näringsgynnade 
fintrådiga alger som tenderar att täcka växtligheten. Särskild skyddsnivå avseende miljöskydd 
bör därför övervägas i områden med låg vattenomsättning där ålgräs växer.  

 
- Vågskyddade grunda havsvikar. Vågskyddade grunda havsvikar har låg vattenomsättning och 

är ofta känsliga framför allt mot kväve.  
 
Exempel på tekniska lösningar för att garantera särskild skyddsnivå avseende miljöskydd:  

• extra behandlingssteg, slamtank/slamlager med cirkulation av slam för reningsverk,  
• vattenreningskärr, rotzonsanläggning efter avloppsanläggningen,  
• torrtoalett eller sluten tank för WC-avlopp. 

  

Särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd 
Det kan vara aktuellt med särskild skyddsnivå avseende hälsoskydd i områden där husen ligger tätt, 
tomterna är små och det är korta avstånd mellan avloppsanläggningar och vattentäkter. Även 
vattenskyddsområden är särskilt känsliga områden. I vattenskyddsområden gäller i första hand 
föreskrifterna för respektive skyddsområde vid bedömningen av vilka reningskrav som behöver ställas 
på avloppsanläggningar i området. Andra exempel på platser med ökat behov av högre krav på rening 
av avloppsvatten avseende hälsoskydd är badplatser, strandområden där människor rör sig, samt 
utsläpp till vatten där människor och djur kan komma i kontakt med avloppsvattnet.  

Val av avloppslösning  
Vid val av teknisk lösning för rening av avloppsvatten bör alternativen övervägas i följande ordning: 

1. i första hand bör möjligheten att anslutas till kommunalt avloppsledningsnät utredas. Detta då 
det bedöms som den avloppslösning med WC-anslutet som har minst miljöpåverkan. I särskilt 
känsliga områden där utsläpp bör undvikas är anslutning till kommunalt avlopp speciellt att 
föredra då utsläppet flyttas till ett mindre känsligt vattenområde.  
  

2. saknas möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät bör möjligheten undersökas att 
ansluta till en gemensam avloppslösning tillsammans med grannar. Detta då en gemensam 
avloppslösning oftast innebär en bättre reningsfunktion, med en jämnare belastning och en 
mer stabil reningsprocess.  
  

3. saknas möjlighet att ansluta till både kommunalt avloppsledningsnät och till en gemensam 
avloppsanläggning är det aktuellt att anlägga ett enskilt avlopp.  
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Skillnad i kravställning för WC-utsläpp  
Att tillåta nya WC-utsläpp i STO-området är något som motverkar effekten av de åtgärdade avloppen, 
vilket kan resultera i att god ekologisk status inte kan uppnås inom den tidsrymd som 
miljökvalitetsnormen anger. I områden med särskild skyddsnivå bör avloppsanläggningar utan lokalt 
utsläpp från WC till grund- eller ytvatten övervägas. Vid nybyggnation rekommenderas att byggnaden 
byggs med två avloppsrör, ett avloppsrör för WC och ett avloppsrör för BDT. Detta för att maximera 
framtida valmöjligheter samt möjliggöra för eventuell källsortering av toalettavfall i kretsloppssystem. 
 
En avloppslösning med WC-utsläpp till mark eller vatten kan bedömas som en godtagbar lösning 
beroende på förutsättningarna på den enskilda platsen. Om det på en plats tidigare funnits en 
avloppsanläggning med WC-utsläpp kan en ny anläggning med WC-utsläpp bedömas som en 
godtagbar lösning om den uppfyller kraven för hög skyddsnivå. 

Avloppslösningar 
På marknaden finns en rad olika lösningar för små avlopp med WC anslutet, de delas generellt upp i 
tre grupper:  

• markbaserad rening,  
• reningsverk,  
• sluten tank.  

Markbaserad rening 
Markbaserad rening innebär att avloppsvattnet leds till en slamavskiljare och därefter vidare till 
marken genom en infiltrationsanläggning eller markbädd. Dessa lösningar anses vara robusta och 
kräver mindre underhåll än andra lösningar. Vid sandiga markförhållanden, som är sällsynt i STO-
området, men vanligare i andra delar av landet kan infiltrationsanläggningar användas. 
Avloppsvattnet leds då via spridarrör ner i befintliga marklager. I marken sker då en naturlig rening 
innan avloppsvattnet når grundvattnet.  
 
I markmaterial som lera, som är vanligt i STO-området, där grundvattennivåerna är höga eller där 
avloppsvattnet inte kan infiltrera i marken kan det i stället anläggas en markbädd. En mer grundlig 
beskrivning av hur markbäddar och infiltrationer ska utformas framgår i Naturvårdsverkets faktablad 
8147 och i de tekniska rapporterna SS EN 12566: Del 2 (infiltration) samt SS EN 12566: Del 5 
(markbädd). 
 
På vissa platser är det olämpligt att avloppsvattnet infiltrerar i marken, då bör markbädden tätas med 
plast-/gummiduk eller annat tätskikt. Om markbädden tätas är det extra viktigt att se till att bädden 
ventileras och syresätts. Markbäddar är bättre på att rena avloppsvatten från syreförbrukande ämnen 
(BOD) och mikroorganismer än att reducera kväve och fosfor. Det krävs därför ytterligare 
fosforrening. Det finns även prefabricerade kompaktfilter som har utformats för att ha likvärdig 
funktion som de markbaserade lösningarna.  

Minireningsverk 
En annan lösning för små avlopp är att använda sig av en prefabricerad produkt så som 
minireningsverk. Minireningsverk kräver en del underhåll och skötsel och bedöms vara mindre 
robusta än markbaserade lösningar, därför krävs ett serviceavtal. Oftast kräver minireningsverk el och 
tekniken som används för reningen är i princip den samma som i större kommunala reningsverk, det 
vill säga sedimentering, kemisk fällning och biologisk rening. Men det finns även minireningsverk 
som endast har kemisk eller biologisk rening. Studier har visat att minireningsverk fungerar som bäst 
med en jämnare högre belastning av vatten, det är därför lämpligt med gemensamma anläggningar där 
det är möjligt. I områden med hög skyddsnivå för hälsoskydd behövs generellt en efterföljande rening, 
en efterpolering, eftersom de flesta reningsverken inte klarar av reduktionskraven för 
mikroorganismer.  
 
Det finns även andra typer av reningsverk som har liknande funktion som ett minireningsverk men där 
utformningen kan se annorlunda ut, exempelvis finns det bioreningsverk där vattenväxter används. 
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Växterna tar upp näring, skapar tillväxtyta för de mikroorganismer som hjälper till att reducera BOD 
och bidrar till rening av näringsämnen. 

Sluten tank 
Sluten tank är en avloppslösning för WC-avlopp. Med sluten tank sker inget lokalt utsläpp och inte 
heller någon behandling av WC-vattnet. Vid installation av sluten tank är det viktigt att tankens storlek 
anpassas till den planerade belastningen. Denna lösning är särskilt lämplig i tätbebyggda områden där 
det inte går att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till vattentäkterna eller i områden som är särskilt 
känsliga för tillskott av näringsämnen, områden med särskild skyddsnivå. För att minska 
slamtömningsbehovet bör endast snålspolande toaletter eller vakuumtoaletter anslutas till 
anläggningen. Det är i normalfallet inte tillåtet att ansluta BDT-vatten till anläggningen. Vid 
anläggande av sluten tank bör de anslutna toaletternas genomsnittliga spolvolym vara maximalt en 
liter. 

Fosforrening 
Det finns olika former av fosforrening. Fosforrening genom fosforfällning innebär att en 
fällningskemikalie tillsätts avloppsvattnet innan/i slamavskiljaren för att fosforn ska fällas ut, klumpa 
ihop sig med slammet och stanna kvar i slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör att mängden slam 
ökar, därför krävs det en större slamavskiljare vid fosforfällning.  
 
Vid fosforrening genom fosforfälla/fosforfilter placeras en brunn med en kalkhaltig mineral, till 
exempel polonite, som kan binda fosfor, efter slamavskiljarens efterföljande reningssteg, till exempel 
efter en markbädd. Då behöver markbädden vara tät i botten för att allt vatten ska ledas genom 
fällan/filtret. Det renade vattnet som kommer ur fällan/filtret har högt pH-värde och kan behöva ledas 
genom ett neutraliseringssteg, en stenkista eller liknande, för att människor och djur inte ska komma i 
kontakt med vattnet samt för att sänka pH-värdet innan utsläpp.   

Kväverening 
Några av de mikroorganismer som lever i avloppsvatten har en förmåga att rena kväve genom att 
omvandla olika former av kväve i flera steg vidare till kvävgas. Det sista steget i omvandlingen till 
kvävgas kräver en syrefri miljö. I till exempel minireningsverk som klarar hög skyddsnivå avseende 
kväve kan den rätta miljön skapas om anläggningen sköts korrekt. 
 
En annan kvävereningsmetod är dammar utformade för kvävereduktion. Mikroorganismer är en viktig 
del av reningen även i en damm, men under växtsäsong bidrar även växtligheten i dammen till 
kvävereduktion. 

Utsläppspunktens utformning och lokalisering 
Avloppsvatten från vattenspolande toaletter innehåller mikroorganismer och smittämnen såsom virus 
och bakterier. Olika skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att minska risken för olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Vid prövning av en avloppsanläggnings lämplighet är utsläppspunkten 
för avloppsvattnet en avgörande faktor. Utsläpp till mark ger en bättre avskiljning av smittämnen och 
mikroorganismer än utsläpp direkt i ett vattendrag.  Utifrån typ av avloppsanläggning och 
utsläppspunktens placering kan utsläppspunkten behöva otillgängliggöras, genom en diffus 
utsläppspunkt, så att människor och djur inte kommer i kontakt med avloppsvattnet.  
 
Om avloppsvattnet inte kan infiltreras och tas upp av marken är det viktigt att vattnet leds bort i ett 
dike eller liknande för att inte bli stillastående, öppet och ytligt för att undvika exponering. 
 
En efterpolering, efterbehandling, av avloppsvatten från avloppsanläggning med punktutsläpp kan ske 
på flera olika sätt. Det renade avloppsvattnet kan ledas ut i en diffus utsläppspunkt, till exempel i en 
singelbädd eller ett dike där hela eller första delen av diket fyllts med singel. En diffus utsläppspunkt 
skapar även en ytterligare skyddsbarriär för att minska effekterna av eventuell ojämn belastning och 
störningar. Det finns även prefabricerade efterpoleringsanordningar så som exempelvis biomoduler 
eller UV-ljus. 
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I diken är det många faktorer som spelar in i reduktionen av näringsämnen. Belastningen, dikets 
utformning och uppehållstiden är exempel på några av dessa. Dikets längd är avgörande då belastning 
och uppehållstid är viktiga för att smittoämnen ska minska och för att näringsämnen ska kunna 
omhändertas av omgivningen.  
 
Avloppsvattnet kan ledas till ett öppet dike, ett så kallat biofilterdike. För att öka reningsgrad och 
upptag av näringsämnen kan det planteras växter i diket, det är då viktigt att hålla efter växtligheten 
för att diket inte ska växa igen. Markens egenskaper på platsen är avgörande för den mängd vatten 
som kan infiltreras ner i marken när det passerar diket. Det sker även en viss avdunstning till luften. 
Biofilterdiken bedöms vara robusta anläggningar som inte kräver mycket underhåll.  
 
I resorptionsdiken går vattnet genom ett perforerat rör som ligger i ett spridarlager av grus som sedan 
täcks med jord. Spridarlagret ska utformas så att det perforerade röret inte sätts igen. Avledning och 
behandling av avloppsvatten sker genom växtupptag, infiltration och genom biologiska processer och 
fastläggning i dike. Resorptionsdiken är till skillnad från biofilterdiken täckta vilket då utger ett extra 
skydd för människor och djur som kan exponerar först efter dikets utlopp. Ett täckdike syns inte 
ovanför marken.     

Robust avloppsanläggning 
Att en avloppsanläggning är robust innebär att den är tillförlitlig och driftsäker. Det betyder bland 
annat att anläggningen ska kunna bibehålla god rening trots varierande belastning, varierande volym 
avloppsvatten och/eller koncentration av de ämnen som ska renas. En robust avloppsanläggning har 
inget stort skötselbehov och dess funktion ska vara enkel att kontrollera.  En robust anläggning kan 
användas av en bred användargrupp och kräver inte yrkeskompetens för att förstå driftinstruktioner 
eller utföra skötseln.  

Klimatförändringarnas påverkan på små avlopp 
Klimatet förändras och den rådande temperaturhöjningen förväntas kunna påverka 
avloppsanläggningars funktion genom översvämningar och stigande havsnivåer. Länsstyrelserna i 
Västra Götaland och Värmland tog 2011 fram en vägledning omkring höjningen av havsnivån, 
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. I hotade områden 
är det viktigt att tänka på att en avloppsanläggning kan vara omkring två meter djup, den påverkas 
därför av stigande nivåer tidigare än markytan.  

Krav på funktionsredovisning 
Exempelvis slamavskiljare, minireningsverk och fosforfällor är prefabricerade anläggningar för WC-
avlopp och omfattas enligt EU:s byggproduktförordning av en harmoniserad standard, SS EN 12566. 
Standarden omfattar anläggningar dimensionerade för 1-50 pe. Produkten är då testad på ett 
standardiserat vis och ska vara försedd med en prestandadeklaration och vara CE-märkt. CE-
märkningen visar att en produkt har testats och prestandadeklarationen redovisar testresultaten. BOD 
är en obligatorisk parameter i testet medan fosfor och kväve är frivilliga parametrar då olika länder 
ställer olika krav. Riktlinjen är därför att CE-märkningen ska redovisa reningsgrad för BOD5/BOD7, 
totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Om andra analysresultat inkommer på de frivilliga 
parametrarna behöver den kommunala tillsynsmyndigheten ta ställning till om dessa är av tillräcklig 
kvalitet för att kunna godtas.  
 
Prefabricerade anläggningar för WC och BDT som inte omfattas av standarden SS EN 12566 ska vara 
provade i oberoende tester utförd av sakkunnig under realistiska förhållanden. Testerna ska vara av 
samma omfattning och kvalitet som den europeiska standarden. Exempel på produkter är vissa typer 
av minireningsverk som inte omfattas av standarden, anläggningar för mer än 50 pe och så kallade 
retrofitkits, det vill säga anordningar som monteras i befintlig slamavskiljare i syfte att efterlikna ett 
minireningsverk. 
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Det finns andra typer av markbaserade avloppsanläggningar än de som beskrivs ovan som är 
utformade specifikt för avloppsrening, till exempel fosforreningsdammar. Då ska sökanden kunna visa 
hur dessa anläggs och sköts samt den förväntade reningsgraden. Det bör vara genom en 
forskningsrapport eller annan undersökning utförd av oberoende sakkunnig. Om det förs ett teoretiskt 
resonemang om reningsfunktion är det viktigt att det finns vetenskapliga källor som styrker 
resonemanget. För dammar utformade som näringsfällor för att fånga upp näringsläckage i form av 
kväve och fosfor från små avlopp samt jordbruksmark kan en beräkning behöva utföras för att 
säkerställa att avloppsvatten från avloppsanläggning utan fosforreningssteg inte raderar effekten av 
den fångade näringen.  

Eget omhändertagande av avfallsfraktioner 
Det finns även andra lösningar för små avlopp, exempelvis kretsloppsanpassade lösningar så som torr- 
och förmultningstoaletter samt urinseparerande vattenspolande toaletter. Med dessa 
kretsloppsanpassade avloppslösningar finns möjligheten att återföra näringsämnen till odlad mark. 
 
I dessa riktlinjer omfattar begreppet avfallsfraktioner bland annat slam, urin, latrin och förbrukat 
material från fosforfälla/fosforfilter. Kommunen har behandlingsansvar för samtliga fraktioner från 
avlopp dimensionerade upp till 25 pe. 
 
Det är möjligt att söka dispens från hämtning av avfallsfraktionerna för att i stället omhänderta avfallet 
själv. En förutsättning för dispens är att den egna hanteringen kan utföras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart vis. Hanteringen ska inte orsaka olägenhet eller en väsentligt ökad risk för 
människors hälsa och miljön.  
 
I urinen återfinns merparten av näringsämnena kväve och fosfor, återföring av näringsämnen till 
åkermark utgör en miljönytta. En förutsättning för ett eget omhändertagande av slam, förbrukat 
material från fosforfälla, latrin, aska från torrtoalett, urin eller komposterade fekalier är att det finns 
möjlighet att omhänderta avfallsfraktionen på den egna fastigheten.  Källsorterad urin från enskilda 
hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite 
smittämnen. Fekalier och latrin innehåller smittämnen och behöver därför behandlas för att minimera 
smittrisken. Vanligtvis innebär behandling kompostering eller lagring under en viss tid.  

Olika hämtnings- och tömningsintervall 
Avloppsanläggningar genererar avfall då både slam och uttjänt filtermaterial från eventuella 
fosforfällor definieras som avfall. Respektive kommuns avfallsföreskrifter innehåller bestämmelser, 
dels om krav på anläggningens utformning och placering för att möjliggöra för tömning av avfallet, 
dels med vilket intervall avfallet i avloppsanläggningen ska tömmas.  
 
Avloppsanläggningar med låg belastning kan beviljas ett utsträckt tömningsintervall. Leverantörer av 
till exempel minireningsverk kan ibland ange ett tätare tömningsintervall än avfallsföreskrifterna och 
det är ytterst fastighetsägarens ansvar att slamtömning sker så ofta som behövs. Tillståndsvillkor ska 
därför formuleras så att avloppsanläggningen ska tömmas minst med det intervall som anges i 
föreskrifterna eller oftare om detta är leverantörens anvisning. Det bör också framgå att kommunen 
kan medge ett förlängt intervall.   
  
Det är en del av prövningen att innan tillstånd lämnas säkerställa att avloppsanläggningens utformning 
och placering är sådan att avfallet kan tömmas. Om sökanden valt att lösa detta med extra åtgärder, 
exempelvis egen sugslang, ska detta framgå av tillståndsvillkoren. Likaså ska det framgå att 
anläggningen inte får täckas över eller liknande utan ska hållas tillgänglig för slamsugning.  
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Förvalta riktlinjen 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten arbetar i enlighet med gällande 
styrdokument, har en rutin, att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt vis. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om gällande styrdokument. 
 
Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod eller i samband förändringar i tillämplig 
lagstiftning. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Karta: Skyddsnivåer, 
Bilaga 2 – Karta: Ekologisk vattenstatus, 
Bilaga 3 – Karta: Skyddade och känsliga områden. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Riktlinjerna har medfinansierats genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av  
Västra Götalandsregionen. 
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Teckenförklaring
Hög skyddsnivå Hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd gäller generellt i alla tre kommuner.

Särskild skyddsnivå

I områden som är extra känsliga kan det krävas särskild skyddsnivå, en skyddsnivå med
högre krav på rening av avloppsvatten. Extra känsliga områden kan exempelvis vara Natura
2000-områden, vattenskyddsområden eller områden där den ekologiska statusen bedöms
vara sämre än god. Extra känsliga ur hälsoskyddssynpunkt är områden där det finns
enskilda vattentäkter, badplatser eller musselodlingar.

Vattendrag
Exempel på känsliga vattendrag är sådana som mynnar i vattenområden vilka ingår i
Natura 2000-områden, vattenområden med mindre god ekologisk status eller lax-, öring-
och/eller ålförande vattendrag.

Kartan beskriver översiktligt
vilka skyddsnivåer som kan
gälla inom olika områden.
Skyddsnivån avgör vilka krav
som ställs på rening av
avloppsvatten. Det görs en
bedömning i varje enskilt fall
vilken skyddsnivå som ska
gälla på den aktuella platsen,
beroende på de lokala
förutsättningarna.

Bilaga 1 - Skyddsnivåer
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I databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS,
finns en samlad bedömning av den ekologiska, kemiska och
kvantitativa statusen för alla Sveriges större sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten. Den ekologiska statusen i ett
vattendrag/vattenområde är ett mått på hur ett vatten mår och är
vägledande vid bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla
inom ett avrinningsområde. Utgångspunkten är att god status ska
uppnås och att statusen inte får försämras.

Bilaga 2 - Ekologisk vattenstatus
Teckenförklaring
Ekologisk vattenstatus

Hög status

God status

Måttlig status

Otillfredsställande status

Dålig status

Oklassad
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Teckenförklaring
Naturreservat

Vattenskyddsområde

Musselvatten

Ålgräsängar, inventerade 2011-2018

Natura 2000

Naturreservat och Natura 2000-områden är skyddade enligt miljöbalken. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden fastställs i
föreskrifter och bevarandeplaner för området. Syftet kan vara att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Beroende på syftet kan hänsyn behöva tas vid bedömningen av lämpliga avloppslösningar.

Vattenskyddsområden för vattentäkter avser att säkra tillgången på dricksvatten för ett större antal människor. Vid bedömningen av lämpliga
tekniska lösningar för avloppsrening behöver hänsyn tas till intilliggande vattentäkter eftersom utsläpp från avlopp kan påverka dricksvattenkvaliteten.

Inom STO-området finns det skyddade vattenområden med miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Syftet med dessa skyddade områden är att
skydda eller förbättra kvaliteten på de vatten där fiskar lever eller skulle kunna leva samt trygga kvaliteten på de musslor och snäckor som odlas för
konsumtion i kust- och havsvatten.

Lax- öring- och/eller ålförande vattendrag, ålgräsängar och grunda havsvikar är exempel på områden som är känsliga för utsläpp av avloppsvatten där
det kan vara aktuellt med högre krav på rening. Det saknas idag heltäckande kartor över ålgräsutbredningen i STO-området så en bedömning behöver
göras i varje enskilt fall.
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Bilaga 3 - Skyddade och känsliga områden
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-15

  
 
 
 
 
§ 250 Dnr: KS 2020/578 
 
Uppdrag om policy för enskilda avlopp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram 
en gemensam policy för hantering av enskilda avlopp tillsammans med grannkommunerna 
Kungälv, Orust, Tjörn och Uddevalla. Förvaltningen ska också undersöka möjligheten att 
söka medfinansiering för arbetet. De politiskt antagna dokument som berörs är ” Riktlinjer för 
avlopp i Stenungsunds kommun” diarienummer 0119/13 beslutsdatum 2014-05-26, ”Lokala 
föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för Stenungsunds kommun” 
diarienummer 0104/14 beslutsdatum 2017-06-19 och Riktlinjer för VA-sanering 
(beslutsdatum 2015-06-01). 

 
Sammanfattning av ärendet 
Tillsyn av enskilda avlopp är en uppgift som kommunen har enligt Miljöbalken. Eftersom vi 
delar havsområde med fler kommuner vore det en fördel om vi i större utsträckning kunde 
enas med våra grannkommuner kring hur vi hanterar tillstånd och tillsyn av enskilda avlopp. 
 
En gemensam policy för hantering av enskilda avlopp inom kommunerna i 8+ fjordar skulle 
ge en större enhetlighet i bedömningen och bidra till ökad rättssäkerhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-09 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Christian León Lundberg (ST) tillstyrker förvaltningens förslag med tillägget att ”De politiskt 
antagna dokument som berörs är ” Riktlinjer för avlopp i Stenungsunds kommun” 
diarienummer 0119/13 beslutsdatum 2014-05-26, ”Lokala föreskrifter om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd för Stenungsunds kommun” diarienummer 0104/14 beslutsdatum 
2017-06-19 och Riktlinjer för VA-sanering (beslutsdatum 2015-06-01).” 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-06-15

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterarar att det finns flera förslag. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och konstaterar att så sker. 
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Christian León 
Lundbergs (ST) tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
mariana.andersson@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2023/100 
 
Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande revideringar i reglementet för kommunala 
pensionärsrådet under punkt två: 
 

• ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” i det tredje 
stycket.  

• Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks ur det tredje stycket.  

• Texten ”medan mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden” stryks ur det fjärde stycket.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för kommunala pensionärsrådet behöver revideras för att överensstämma med 
nuvarande praxis. De tre föreslagna ändringarna påverkar inte rådets arbete.  
 

1. ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” eftersom 
Välfärdsberedningen inte längre finns kvar.  

2. Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks då praxis har ändrats och hälso- och sjukvårdsnämnderna inte utser 
representanter till rådet. Regionen har dessutom ändrat sin nämndstruktur till 
innevarande mandatperiod och västra hälso- och sjukvårdsnämnden finns inte kvar.  

3. Sista delen som rör hälso- och sjukvårdsnämnden tas bort i meningen: Mandattiden 
för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder medan 
mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 

182



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Zandra.olausson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/100
2023-01-23

 
Sophie Nygren Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet i 
Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande revideringar i reglementet för kommunala 
pensionärsrådet under punkt två: 
 

• ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” i det tredje 
stycket.  

• Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks ur det tredje stycket.  

• Texten ”medan mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden” stryks ur det fjärde stycket.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för kommunala pensionärsrådet behöver revideras för att överensstämma med 
nuvarande praxis. De tre föreslagna ändringarna påverkar inte rådets arbete.  
 

1. ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” eftersom 
Välfärdsberedningen inte längre finns kvar.  

2. Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks då praxis har ändrats och hälso- och sjukvårdsnämnderna inte utser 
representanter till rådet. Regionen har dessutom ändrat sin nämndstruktur till 
innevarande mandatperiod och västra hälso- och sjukvårdsnämnden finns inte kvar.  

3. Sista delen som rör hälso- och sjukvårdsnämnden tas bort i meningen: Mandattiden 
för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder medan 
mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
Ekonomisk bedömning 
Förslaget innebär inga ekonomiska förändringar. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/100
2023-01-23

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet påverkar inte barn då det är en ändring av redaktionell art av rådets reglemente. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet i Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erik Bergman 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Zandra.olausson@stenungsund.se 
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Beslutat av 
Kommunfullmäktige 
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Diarienummer 
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Dokumentägare 
Sektor stödfunktioner 
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Demokratiberedningen 
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1. Ändamål och arbetsuppgifter 

 
Pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan 
företrädare för pensionärer i Stenungsund och kommunen och dess nämnder, utskott och 
beredningar. 

 
Pensionärsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Varje kommunal nämnd och 
utskott skall inom sitt verksamhetsområde ansvara för att olika gruppers speciella behov 
tillgodoses i kommunens planering. 

 
Pensionärsrådet bereds genom sina representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i 
den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar 
av det kommunala verksamhetsutbud som berör de äldres förhållande i samhället. 

 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få pensionärernas synpunkter och skall samråda 
med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. 

 
Det åligger kommunens nämnder att hos Pensionärsrådet aktualisera frågor av specifikt 
intresse för pensionärer. 

 
Rådet ska inte ta upp enskilda personers ärende till behandling. 

 
2. Sammansättning 

 
Pensionärsrådet utgörs av representanter för pensionärsorganisationerna i Stenungsund samt 
förtroendevalda ledamöter som utses av kommunen. 
Med pensionärsorganisation menas här organisation som är ansluten till riksorganisation och i 
vilken varje pensionär som önskar, kan bli medlem. 

 
Pensionärsorganisationerna utser ledamöter i proportion till respektive organisations 
medlemstal vid mandattidens början. Organisation med fler än 600 medlemmar har rätt att 
deltaga med tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, organisation med fler än 300 medlemmar 
har rätt att deltaga med två (2) ledamöter och två (2) ersättare samt organisation med färre än 
300 medlemmar har rätt att deltaga med en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare. 
Pensionärsorganisationerna bestämmer själva mandattidens längd, dock bör ingen väljas för 
kortare tid än ett år. 

 
Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, av kommunens ledamöter och 
ersättare utser kommunstyrelsen två (2) ledamöter och två (2) ersättare och 
Välfärdsberedningen en (1) ledamot och Beredningen för Miljö och fysisk planering en 
(1) ersättare. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en  (1) ledamot och en (1) 
ersättare.  
 
Mandattiden för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder 
medan mandattiden för ledamöterna från Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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3. Arbetsformer 

3.1 

Rådet sammanträder minst två gånger per år. Därutöver kan rådet sammanträda om en 
särskild fråga påkallar behandling eller samråd. Minst hälften av rådets ledamöter måste i 
sådana fall begära extra sammanträde i särskilt angiven fråga. Rådets ordförande utfärdar 
kallelse med föredragningslista minst 14 dagar före sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten upprätthålls. Handlingar som skall sändas 
ut till ledamöterna i rådet skall vara kommunstyrelsen tillhanda tre veckor före 
sammanträdesdag. 

 
Till sammanträdena kallas endast ordinarie ledamöter, ersättare erhåller kallelsen för 
kännedom. 

 
3.2 Ordförande 

 
Som ordförande i rådet utses en av kommunstyrelsens ledamöter. Som vice ordförande utses 
en företrädare för den vid valtillfället största pensionärsorganisation. 

 
3.3 Adjungerade ledamöter 

 
Vid rådets sammanträden har såväl kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
samt oppositionsråd rätt att närvara. 

 
Företrädare för andra kommunala nämnder och andra organ i samhället kan också bjudas in 
till Pensionärsrådet för samråd i specifika frågor som berör deras verksamheter. 

 
Andra organisationer och föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att ta 
tillvarata pensionärers intressen kan ha närvarorätt i rådets överläggningar. 
 
3.4 Ersättare 

 
Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och erhåller kallelser som övriga 
ledamöter. Ledamot som ej kan närvara ombesörjer själv kallelse av ersättare. 

 
3.5 Yttrande och beslut i rådet 

 
Pensionärsrådet är ett samråds- och referensorgan till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Rådet saknar beslutande funktioner och omfattas ej av kommunallagens 
bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 
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Pensionärsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande 
samt ytterligare en av rådet utsedd ledamot. Arbetsutskottet förbereder ärenden och kan i 
brådskande fall avge yttrande till organ inom kommunen. Sådana yttrande anmäls vid rådets 
påföljande sammanträde. 

 
Protokoll som upprättats vid rådets sammanträde justeras av ordföranden och en särskild 
utsedd justerare som väljs på mötet. 

 
Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare och kommunstyrelsen. Ledamot och 
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

 
4. Ekonomi 

 
Pensionärsrådets tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till arvode, 
traktamente och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna 
för förtroendevalda. 

 
 
5. Övrigt 

 
I ärenden som berör både pensionärer och funktionshindrade bör en dialog föras mellan 
Pensionärsrådet och Rådet för funktionshindrade. Det är respektive ordförande som ser till att 
kontakten mellan råden upprätthålls, detta gäller vid frågor som kan få effekter för både 
pensionärer och funktionshindrade i kommunen. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

  
 
 
 
 
§ 64 Dnr: KS 2023/101 
 
Revidering av reglemente för kommunala rådet för 
funktionshindrade 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande revideringar i reglementet för kommunala 
rådet för funktionshindrade under punkt två: 
 

• ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” i det tredje 
stycket.  

• Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks ur det tredje stycket.  

• Texten ”medan mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden” stryks ur det fjärde stycket.  

 
Kommunfullmäktige beslutar även att ändra namnet på reglementet och rådet till ”Rådet för 
personer med funktionsnedsättning” och justerar till det begreppet/namnet för övrigt i 
reglementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för kommunala rådet för funktionshindrade behöver revideras för att 
överensstämma med nuvarande praxis. De tre föreslagna ändringarna påverkar inte rådets 
arbete.  

1. ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” eftersom 
Välfärdsberedningen inte längre finns kvar.  

2. Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks då praxis har ändrats och hälso- och sjukvårdsnämnderna inte utser 
representanter till rådet. Regionen har dessutom ändrat sin nämndstruktur till 
innevarande mandatperiod och västra hälso- och sjukvårdsnämnden finns inte kvar.  

3. Sista delen som rör hälso- och sjukvårdsnämnden tas bort i meningen: Mandattiden 
för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder medan 
mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2023-02-20

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade i Stenungsunds kommun 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Nedžad Deumić (KD) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnet på reglementet och rådet till ”Rådet 
för personer med funktionsnedsättning” och justerar till det begreppet/namnet för övrigt i 
reglementet.  
 
Maria Renfors (M), Jan Rudén (S) och Annika Åberg-Darell (V) styrker Nedžad Deumićs 
(KD) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag 
med tillägg enligt Nedžad Deumić (KD) och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Zandra.olausson@stenungsund.se 
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Reglemente för kommunala rådet 
för personer med 
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Stenungsunds kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av dokument 
Reglemente 
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1. Ändamål och arbetsuppgifter 
 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är ett rådgivande organ för 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för personer med 
funktionsnedsättning i Stenungsund och kommunen samt dess nämnder, utskott och 
beredningar. 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är organisatoriskt underställt 
kommunstyrelsen. Varje kommunal nämnd och utskott skall inom sitt 
verksamhetsområde ansvara för olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunal 
planering. 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning bereds genom sina 
representanter möjlighet att aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. 
De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av det kommunala 
verksamhetsutbudet som berör de funktionsnedsattas förhållande i samhället. 

 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få de funktionsnedsattas synpunkter och 
skall samråda dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. 

 
Det åligger kommunens nämnder att hos Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning aktualisera frågor av specifikt intresse för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
Rådet ska inte ta upp enskilda personers ärende till behandling. 

 
 

2. Sammansättning 
 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning utgörs av representanter från 
föreningar för personer med funktionsnedsättning i Stenungsund, samt förtroendevalda 
ledamöter som utses av kommunen. Föreningarna i Stenungsund som är anslutna till 
riksorganisation utser inom sina organisationer representanter till Kommunala rådet för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Varje förening utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till rådet. Föreningarna för 
personer med funktionsnedsättning bestämmer själva mandattidens längd, dock bör 
ingen väljas för kortare tid än ett år. 

 
Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, av kommunens ledamöter och 
ersättare utser kommunstyrelsen två (2) ledamöter och två (2) ersättare och 
Beredningen för hållbara livsvillkor en (1) ledamot och beredningen för Miljö och fysisk 
planering en (1) ersättare. 

 
Mandattiden för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga 
nämnder.
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3. Arbetsformer 
 

3.1  
 

Rådet sammanträder minst två gånger per år. Därutöver kan rådet sammanträda om en 
särskild fråga påkallar behandling eller samråd. Minst hälften av rådets ledamöter måste i 
så fall begära extra sammanträde i särskilt angiven fråga. Rådets ordförande utfärdar 
kallelse med föredragningslista minst 14 dagar före sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten upprätthålls. Handlingar som skall sändas 
ut till ledamöterna i rådet skall vara kommunstyrelsen tillhanda tre veckor före 
sammanträdesdagen. 

 
Till sammanträdena kallas endast ordinarie ledamöter, ersättare erhåller kallelsen för 
kännedom. 

 
3.2 Ordförande 

 
Till ordförande i rådet utses en av kommunstyrelsens ledamöter. Vice ordförande utses av 
föreningarna för personer med funktionsnedsättning. 

 
3.3 Adjungerade ledamöter 

 
Vid rådets sammanträden har såväl kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
samt oppositionsråd rätt att närvara. 

 
Företrädare för andra kommunala nämnder och andra organ i samhället kan också bjudas in 
till Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning för samråd i specifika frågor 
som berör deras verksamheter. 

 
Andra organisationer och föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att ta 
tillvara intresse för personer med funktionsnedsättning kan ha närvarorätt i rådets 
överläggningar. 

 
3.4 Ersättare 

 
Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och erhåller kallelser som 
övriga ledamöter. Ledamot som ej kan närvara ombesörjer själv kallelse av ersättare. 

 
3.5 Yttrande och beslut i rådet 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning är ett samråds- och 
referensorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Rådet saknar beslutande 
funktioner och omfattas ej av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och 
beslutsförhet. 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning utser inom sig ett arbetsutskott 
bestående av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en av rådet utsedd ledamot. 
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Arbetsutskottet förbereder ärenden och kan i brådskande fall avge yttrande till organ inom 
kommunen. Sådana yttranden anmäls vid rådets påföljande sammanträde. 
 
Protokoll skall upprättas vid rådets sammanträde, justeras av ordföranden och en särskild 
utsedd justerare som väljs på mötet. 

 
Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare och kommunstyrelsen. Ledamot och 
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

 
 

4. Ekonomi 
 

Rådets tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till arvode, traktamente 
och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för 
förtroendevalda. 

 
 

5. Övrigt 
 

I ärende som berör både personer med funktionsnedsättning och pensionärer bör en dialog 
föras mellan Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och Pensionärsrådet. 
Det är respektive ordförande som ser till att kontakten mellan råden upprätthålls, detta 
gäller för frågor som kan få effekter för både personer med funktionsnedsättning och 
pensionärer i kommunen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/101
2023-01-23

 
Sophie Nygren Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Revidering av reglemente för kommunala rådet för 
funktionshindrade i Stenungsunds kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att göra följande revideringar i reglementet för kommunala 
rådet för funktionshindrade under punkt två: 
 

• ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” i det tredje 
stycket.  

• Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks ur det tredje stycket.  

• Texten ”medan mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden” stryks ur det fjärde stycket.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reglementet för kommunala rådet för funktionshindrade behöver revideras för att 
överensstämma med nuvarande praxis. De tre föreslagna ändringarna påverkar inte rådets 
arbete.  

1. ”Välfärdsberedningen” ändras till ”Beredningen för hållbara livsvillkor” eftersom 
Välfärdsberedningen inte längre finns kvar.  

2. Texten ”Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare” stryks då praxis har ändrats och hälso- och sjukvårdsnämnderna inte utser 
representanter till rådet. Regionen har dessutom ändrat sin nämndstruktur till 
innevarande mandatperiod och västra hälso- och sjukvårdsnämnden finns inte kvar.  

3. Sista delen som rör hälso- och sjukvårdsnämnden tas bort i meningen: Mandattiden 
för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga nämnder medan 
mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 
 
Ekonomisk bedömning 
Förslaget innebär inga ekonomiska förändringar. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/101
2023-01-23

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet påverkar inte barn då det är en ändring av redaktionell art av rådets reglemente.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade i Stenungsunds kommun 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erik Bergman 
Sektorchef Funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Sophie.nygren@stenungsund.se 
Zandra.olausson@stenungsund.se 
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1.  Ändamål och arbetsuppgifter 

 
Kommunala rådet för funktionshindrade är ett rådgivande organ för samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för funktionshindrade i Stenungsund och 
kommunen och dess nämnder, utskott och beredningar. 

 
Kommunala rådet för funktionshindrade är organisatoriskt underställt 
kommunstyrelsen. Varje kommunal nämnd och utskott skall inom sitt 
verksamhetsområde ansvara för olika gruppers speciella behov tillgodoses i kommunal 
planering. 

 
Kommunala rådet för funktionshindrade bereds genom sina representanter möjlighet att 
aktivt verka för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och 
ge förslag på lämpliga anpassningar av det kommunala verksamhetsutbudet som berör de 
funktionshindrades förhållande i samhället. 

 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få de funktionshindrades synpunkter och 
skall samråda dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. 

 
Det åligger kommunens nämnder att hos Kommunala rådet för funktionshindrade 
aktualisera frågor av specifikt intresse för funktionshindrade. 

 
Rådet ska inte ta upp enskilda personers ärende till behandling. 

 
 

2.  Sammansättning 
 

Kommunala rådet för funktionshindrade utgörs av representanter för 
funktionshinderföreningarna i Stenungsund, samt förtroendevalda ledamöter som utses 
av kommunen. Funktionshinderföreningarna i Stenungsund som är anslutna till 
riksorganisation utser inom sina organisationer representanter till Kommunala rådet för 
funktionshindrade. 

 
Varje funktionshinderförening utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till rådet.  
Funktionshinderföreningarna bestämmer själva mandattidens längd, dock bör ingen 
väljas för kortare tid än ett år. 
 
Kommunen utser tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare, av kommunens ledamöter och 
ersättare utser kommunstyrelsen två (2) ledamöter och två (2) ersättare och 
Välfärdsberedningen en (1) ledamot och beredningen för Miljö och fysisk planering en (1) 
ersättare. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden utser en (1) ledamot och en (1) 
ersättare. 
 
Mandattiden för kommunens ledamöter sammanfaller med kommunens övriga 
nämnder medan mandattiden för ledamöterna från 4 Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden sammanfaller med mandattiden för Västra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
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3.  Arbetsformer 

 
3.1 

 
Rådet sammanträder minst två gånger per år. Därutöver kan rådet sammanträda om en 

särskild fråga påkallar behandling eller samråd. Minst hälften av rådets ledamöter måste i 
så fall begära extra sammanträde i särskilt angiven fråga. Rådets ordförande utfärdar 
kallelse med föredragningslista minst 14 dagar före sammanträde. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten upprätthålls. Handlingar som skall sändas 
ut till ledamöterna i rådet skall vara kommunstyrelsen tillhanda tre veckor före 
sammanträdesdagen. 

 
Till sammanträdena kallas endast ordinarie ledamöter, ersättare erhåller kallelsen för 
kännedom. 

 
3.2 Ordförande 

 
Till ordförande i rådet utses en av kommunstyrelsens ledamöter. Vice ordförande utses av 
Funktionshinderföreningarna. 

 
3.3 Adjungerade ledamöter 

 
Vid rådets sammanträden har såväl kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
samt oppositionsråd rätt att närvara. 

 
Företrädare för andra kommunala nämnder och andra organ i samhället kan också bjudas in 
till Kommunala rådet för funktionshindrade för samråd i specifika frågor som berör deras 
verksamheter. 

 
Andra organisationer och föreningar som driver verksamhet i kommunen med syfte att ta 
tillvara funktionshindrades intresse kan ha närvarorätt i rådets överläggningar. 

 
3.4 Ersättare 

 
Ersättare har rätt att närvara vid rådets sammanträden och erhåller kallelser som 
övriga ledamöter. Ledamot som ej kan närvara ombesörjer själv kallelse av ersättare. 

 
3.5 Yttrande och beslut i rådet 

 
Kommunala rådet för funktionshindrade är ett samråds- och referensorgan till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Rådet saknar beslutande funktioner och 
omfattas ej av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 

 
Kommunala rådet för funktionshindrade utser inom sig ett arbetsutskott bestående av 
ordförande, vice ordförande samt ytterligare en av rådet utsedd ledamot. Arbetsutskottet 
förbereder ärenden och kan i brådskande fall avge yttrande till organ inom kommunen. 
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Sådana yttranden anmäls vid rådets påföljande sammanträde. 
Protokoll skall upprättas vid rådets sammanträde, justeras av ordföranden och en särskild 
utsedd justerare som väljs på mötet. 
 
Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare och kommunstyrelsen. Ledamot och 
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

 
 

4.  Ekonomi 
 
Kommunala rådet för funktionshindrades tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande 
ersättare har rätt till arvode, traktamente och resekostnadsersättning enligt de av 
kommunfullmäktige fastställda reglerna för förtroendevalda. 

 
 

5.  Övrigt 
 
I ärende som berör både funktionshindrade och pensionärer bör en dialog föras mellan 
Kommunala rådet för funktionshindrade och Pensionärsrådet. Det är respektive ordförande 
som ser till att kontakten mellan råden upprätthålls, detta gäller för frågor som kan få 
effekter för både funktionshindrade och pensionärer i kommunen. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2023/163
2023-02-16

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Anmälningsärende – Motion om rörelseaktiviteter i förskolan, 
Lisbeth Svensson (L)   

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om rörelseaktiviteter i förskolan har inkommit från 
Lisbeth Svensson (L). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 februari 2023 inkom Lisbeth Svensson (L) med en motion med förslag om att 
förskoleverksamheten i Stenungsunds kommun inför program för ökad rörelse, egna riktlinjer 
om hur mycket barnen behöver röra på sig per dag och att lämplig form av mätning samt 
uppföljning införs, gärna i samarbete med forskningsgrupp.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till styrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2023-02-20 
Motion 2023-02-01 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Katja Nikula (S)  
Ordförande i kommunfullmäktige   
 
 
Beslut skickas till 
Emma.olausson@stenungsund.se 

202



  
 
 

 
Liberalerna Stenungsund· epost: Stenungsund@liberalerna.se· www.stenungsund.liberalerna.se · www.facebook.com/LibStd/ ·  
 

 
 
Till Kommunfullmäktige 
 

Motion om rörelseaktiviteter i förskolan 
ÅTGÄRDER BEHÖVS FÖR ÖKAD RÖRELE! 
 
Små barn rör sig mindre än någonsin tidigare. Detta är ett stort folkhälsoproblem som kan få en hel 
generation med kortare livstid än tidigare. Därför behöver vi arbeta förebyggande och införa åtgärder.  

Vi föreslår  

att förskolan i Stenungsund inför program för ökad rörelse 

att förskolan inför egna riktlinjer om hur mycket barnen behöver röra sig per dag 

att lämplig form av mätning och uppföljning införs, gärna i samarbete med forskningsgrupp.  

    

LIBERALERNA STENUNGSUND 
Stenungsund 2023-02-01 
 
 
 
Lisbeth Svensson 
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Information Dnr KS 2022/698
2023-03-01

 
Maja Liisa Odelius 
Kommunsekreterare 
 
Val av revisor från Tjörns kommun till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund - SBRF 
 
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har beslutat (26 januari § 13) att föreslå att Anders 
Forsman (S) utses till revisor för SBRF för mandatperioden 2023-2026.  

 
Enligt SBRF:s förbundsordning § 8 ska kommunalförbundet ha tre revisorer. Revisorerna 
väljs för samma mandatperiod som ledamöterna förbundsdirektionen, det vill säga fyra år 
räknat från och med den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet. Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun utser en revisor från vardera 
medlemskommun. 
 
Kommunfullmäktige i Stenungsund beslutade 2 februari (§ 22) att utse Hans Gillenius (L), 
Stenungsunds kommun, och Robert Forsberg (SD), Lilla Edets kommun, till revisorer för 
SBRF. Val av revisor från Tjörns kommun bordlades, eftersom beslut från Tjörns 
kommunfullmäktige ej inkommit än.   
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Information Dnr KS 2022/698
2023-03-02

 
Maja Liisa Odelius 
Kommunsekreterare 
 
Val av ordförande för SOLTAK AB:s styrelse 
 
Åke Sparringsjö har nominerats till ordförande för SOLTAK AB:s styrelse för perioden från 
ordinarie bolagsstämma 2023 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter att 
val till kommunfullmäktige har ägt rum. 
 
Enligt SOLTAK AB:s bolagsordning § 9 ska styrelsens ordförande utses genom likalydande 
beslut i samtliga ägarkommuners respektive kommunfullmäktige. 
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Ärendenummer: #19024 | Inskickat av: EVA TJÖRNEBRO FALKENKVIST (signerad) | Datum: 2023-02-21 12:07 Sida  av 1 2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
EVA TJÖRNEBRO FALKENKVIST

Förtroendevald - Begäran om entledigande
Ärendenummer: #19024 | Inskickat av: EVA TJÖRNEBRO FALKENKVIST (signerad) | 2023-02-21 12:07

1. Uppdrag

Ange vilket eller vilka uppdrag du vill bli entledigad från:

Fullmäktige

Härmed intygar jag min begäran om entledigande från ovanstående uppdrag

Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #19024 | Inskickat av: EVA TJÖRNEBRO FALKENKVIST (signerad) | Datum: 2023-02-21 12:07 Sida  av 2 2

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

EVA TJÖRNEBRO FALKENKVISTNamn: 
Person ID: 

2023-02-21 12:07Datum: 
Signerad checksumma:

207



Du får inte e-post ofta från maja.odelius@stenungsund.se. Se varför det här är viktigt.

Från: Eva Tjörnebro Falkenkvist
Till: Maja Odelius
Ärende: Sv: Arvodesberedningen
Datum: den 23 februari 2023 14:47:55
Bilagor: image001.png

Hej! Jag kommer att flytta till Uddevalla i slutet av mars, så då får jag begära entledigad också.
 
Mvh
Eva Tjörnebro-Falkenkvist
 

Från: Maja Odelius <maja.odelius@stenungsund.se> 
Skickat: den 22 februari 2023 09:14
Till: Eva Tjörnebro Falkenkvist 
Ämne: Arvodesberedningen
 

Hej Eva,
 
Du har även ett uppdrag som ledamot i arvodesberedningen. Begär du dig entledigad från detta
uppdrag också?
 
Med vänlig hälsning
 
Maja Odelius
Kommunsekreterare
 
Administrativa funktionen
Kansli
Stenungsunds kommun
Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund
Tel: 0303- 73 29 36
e-post: maja.odelius@stenungsund.se
http://www.stenungsund.se
 

 
Information om behandling av personuppgifter För att Stenungsunds kommun ska kunna utföra
sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina
personuppgifter. Läs gärna mer om hur kommunen behandlar personuppgifter och vilka
rättigheter du har som registrerad: www.stenungsund.se/personuppgifter
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Protokoll 

Fört vid bolagstämma för Stenungsunds Energi & Miljö AB (556601-1895) 

Tid 23 januari 2023 kl 14:00 
 

Närvarande Olof Lundberg 

 Erica Bjärsved 

 Lars-Ebbe Pettersson 

 Lennart Svensson 

 Erland Astorsson 

 Pernilla Dahlqvist 
 

Plats Uppkoppling genom Teams 
 

 

§ 1 Årsstämmans öppnande 

Årsstämman öppnades av Lars-Ebbe Pettersson som hälsade aktieägaren och övriga 
välkomna. 

§ 2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för årsstämman valdes Lars-Ebbe Pettersson. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.        . 

§ 4 Val av justerare och protokollförare 

 Olof Lundberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll och Pernilla Dahlqvist 
valdes som protokollförare 
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§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden upptagande aktieägaren Stenungsunds kommun företrädd av Olof Lundberg 
enligt fullmakt godkändes. Ordföranden Lars-Ebbe Pettersson och Olof Lundberg valdes att 
justera densamma. 

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad i enlighet med bolagsordningen.  

§ 7 Framläggande av budget, handlingsprogram & strategiska mål 

VD Stenungsunds Energi & Miljö redovisade bakgrunden till budget, handlingsprogram & 
Strategiska mål 2023 

§ 8 Årsstämman beslutade 

• Att fastställa budget för 2023 

• Att fastställa handlingsprogram & strategiska mål för de tre närmsta räkenskapsåren. 

§ 9 Stämmans avslutande 

Stämmans ordförande Lars-Ebbe Pettersson avslutade årsstämman och tackade 
aktieägarna och övriga deltagare för visat intresse 

 

Stenungsund den 23 januari 2023 

 
________________________________ 

 
_______________________________ 

Lars-Ebbe Pettersson 
Ordförande 

Olof Lundberg 
Justerare 
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Detta dokument har
undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN
Protokoll bolagstämma 20230123.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV
Pernilla Dahlqvist

ÄRENDEREFERENS
1535864

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

Detta är en signatursida
Sida 1 av 1

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i
Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av

signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs
(Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk

e-legitimation.
Läs mer på https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering
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Vision 
”Vår värme ska vara en naturlig och självklar del  
i energisystemet som bidrar till ett hållbart 
samhälle – nu och för framtida generationer.” 

 

Våra mål 
Vår verksamhet har företagsspecifika mål som vi strävar efter att uppnå. Vi har integrerat 
kommunkoncernens mål* och de globala målen i Agenda 2030 för att vår verksamhet ska vara 
delaktig i att förverkliga även dessa mål och driva samhället i rätt hållbarhetsriktning.  

Verksamhetens mål för 2023 
1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 
anslutningsgraden ska öka. 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 
långsiktiga värden. 

3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 
klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och 
bidrar till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Vi har hög soliditet och självförsörjningsgrad och för att utveckla våra finansiella mål och 
arbetssätt fokuserar vi därför mer mot att få en högre grad av cirkulär ekonomi – det vi ser som 
hållbar ekonomi. 

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som 
världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, 
främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå 
målen har Sveriges energibolag flera viktiga roller. 
Bland annat att identifiera utmaningar och 
målkonflikter, bidra med nya lösningar och även att 
kritiskt analysera målen. Stenungsunds Energi skall 
vara en del av lösningen och har därför valt att 
fokusera på i första hand fem av de sjutton globala 
målen som är antagna i Agenda 2030, varav två av 
dessa mål ingår i kommunkoncernens mål. 

 

 

  

Våra fokusmål i Agenda 2030 

3. God hälsa och välbefinnande 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

*Mål kommunkoncernen 2023: 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad. 
2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande sexårsperioder. 
3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna. 

 

 

 Vår affärsidé 
”Vi skall vara det naturliga 
första valet av värme till 
bostäder, verksamheter 
och industri.”  
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Mål, strategier och handlingsplaner 

1. Vi ska vara ett attraktivt och serviceinriktat energibolag, med nöjda kunder, som verkar för att 

anslutningsgraden ska öka. 

Strategier Aktiviteter 

Hög tillgänglighet, flexibilitet och 
omsorg till nya och befintliga kunder 

• Utvecklar nya kanaler för kommunikation 

• Leveransomfattning vid installation anpassas i samråd med 

kund 

• Hög servicenivå hos personalen; professionella och 

tillmötesgående 

Prisnivån för levererad fjärrvärme 
ska vara bland de lägsta i Sverige 

• Upprätthåller hög verkningsgrad för restvärmen 

Hög driftsäkerhet • Arbetar utifrån planer för drift, underhåll och investeringar 

för våra anläggningar 

• Säkerställer genom långsiktiga utbildningsplaner att vi har 

rätt kompetens för drift av våra anläggningar 

God infrastruktur och teknik • Nära samarbete med kommunens Plan & Bygg-avdelning 

• Kontakt med lokala byggherrar och bostadsbolag 

• Underhåller och utvecklar tekniska lösningar 

• Deltar aktivt i branschorganisationer 

Marknadsföring av tjänster • Visar vår verksamhet i olika sammanhang 

• Reklam i lokalpress, pressrelease vid nyheter 

 

 

2. Vi ska ha en hållbar ekonomi, med högt resursutnyttjande som skapar tillväxt, innovation och ger 

långsiktiga värden. 

Strategier Aktiviteter 

Årets resultat ska följa de krav som 
ägaren fastställer 

• Regelbunden avstämning och resultatuppföljning Indikator: 

Soliditet 

• Sund hushållning av ekonomiska medel 

Resurs- och kostnadseffektiva 
lösningar 

• Använder restvärme för produktion 

• Utvärderingar och prisjämförelser av leverantörer Indikator: 

Andel upphandlade inköp  

• Ser över fjärrvärmetaxan 

Öka finansiella resurser för högre 
grad av cirkulär ekonomi 

• Ställer hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar 
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3. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett miljömässigt perspektiv, som verkar för att bekämpa 

klimatförändringar och bevara biologisk mångfald. 

Strategier Aktiviteter 

Miljöperspektiv på alla nivåer i 
verksamheten 

• Arbetar med miljöledningssystem 

• Miljöutbildning av all personal 

• Utvecklar verksamhetens mål och arbetssätt för att bidra till 

att nå de Globala målen 

Minimera användandet av fossila 
bränslen 

• Hög andel restvärme i vår produktion i Stenungsund 

Indikator: Andel restvärme % 

• Ersätter fossilt bränsle med biobränsle, endast miljömärkt el 

• Hög andel biobränsle i vår produktion i Stora Höga Indikator: 

Andel biobränsle % 

• Minskar fossilt utsläpp från företagsresor Indikator: 

Förbrukat fossilt bränsle/mil 

Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

• Använder produkter med hög kvalitet och lång hållbarhet 

• Ställer krav på producenter 

• Underhåller och optimerar utrustning och processer 

• Utvecklar interna rutiner och tekniska lösningar 

Klimatanpassa verksamheten • Anpassar byggnader, ledningsnät och rutiner för att minska 

skador till följd av förändrat klimat 

Skydda biologisk mångfald • Minimera kemikalieanvändningen, fasa ut kemikalier på 

PRIO-listan, inga bekämpningsmedel på våra markytor 

• Hyr bikupa, planterar fjärilsväxter 

• Väljer ekologiska varor och livsmedel till personal 

 

 

4. Vi ska vara ett hållbart bolag utifrån ett socialt perspektiv, som är inkluderande och jämlikt och bidrar 

till att skapa god hälsa och välbefinnande. 

Strategier Aktiviteter 

Bra anställningsvillkor och 
arbetsmiljö för alla 

• Arbetar aktivt med att upprätthålla en god arbetsmiljö för 

våra anställda Indikator: Sjukfrånvaro % 

• Väljer rättvisemärkta produkter och varor 

• Erbjuder behovsanpassad arbetspraktik 

Verka för god hälsa och 
välbefinnande 

• Minskar kemikalieanvändning och utsläpp 

• Friskare luft genom minskad förbränning 

• Stöttar organisationer inom socialt arbete 

Jämställd arbetsplats • Alla har lika möjligheter till anställning och behandlas lika 

inom verksamheten 
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Större förändringar 

Kunder & Marknad 

Byggnation 
Produktionen av nya bostäder fortsätter i hög takt inom vårt område. Detta skapar möjligheter att 
ansluta nya kunder. Högre elpriser ger oss ökad konkurrenskraft och öppnar upp möjlighet till 
utbyggnad i befintliga villaområden som idag inte har fjärrvärme. 

Energibesparing 
Högre årsmedeltemperaturer och kundernas energibesparing innebär en lägre försäljningsvolym till 
befintliga kunder. Samtidigt kompenseras detta med nyanslutningar gjorda under de senaste åren. 

Produktion & Distribution 

Bränsle 
Priserna för restvärme stiger något medan priserna för el och biogas stiger kraftigt.  

Utbyggnad 
Nytt ledningsnät planeras för Hasselhöjden och Munkeröd-Kärr. 

Ny restvärmekälla 
För att öka kapaciteten och samtidigt driftsäkerheten behöver vi komplettera våra produktionsenheter 
för restvärme ytterligare. Utredning tillsammans med befintliga energileverantörer pågår. 

Stora Höga 
Befintligt värmeverk är uppgraderat med ny panna som säkrar driften kommande år.  
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Budget 2023 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Driftbudget KSEK  2021 2022 2023 2024 2025 
        
Effektavgifter Huvudnät  19 484               19 800         19 800          20 200         20 600     

Energiavgifter Huvudnät       25 805        26 566         36 530         37 200          37 900     

Energiavgift Stora Höga         1 009            1 000            1 000            1 000            1 000     

Övriga intäkter        5 133            5 142            4 731            4 800            5 000     

Intäkter     51 431        52 508        62 061        63 200        64 500     

        
Material och varor  - 21 487     - 26 435     - 31 855     - 32 492     - 33 142     

Personalkostnader  - 6 565     - 7 610     - 8 237     - 8 649     - 9 081     

Övriga kostnader  - 11 313     - 10 900     - 10 140     - 10 343     - 10 550     

Avskrivningar   - 6 464     - 5 461     - 5 460     - 5 500     - 5 500     

Kostnader  - 45 829     - 50 406     -  55 692     - 56 984     - 58 273     

         

Resultat efter avskrivningar       5 602            2 102            6 369            6 216            6 227     

Finansiella poster  - 638     - 493     - 1 185     - 500     - 500     

Resultat efter Fin. Poster      4 964          1 609           5 184           5 716           5 727     

        
Bokslutsdispositioner  - 4 955     - 1 604      - 5 179     - 5 711     - 5 722     

Skatt   - 9     - 5     - 5     - 5     - 5     

Resultat  0     0     0     0     0     

        

Investeringar    4 760          5 000          8 000            8 000            8 000     

Soliditet %       43,51            44,48            46,41            47,60     46,09     

Avkastning på JEK %       7,16           2,28              6,95              7,23              6,86     
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Balansräkning, kassaflödesanalys & energi 2023 
 

  Utfall Prognos Budget Plan Plan 

Balansräkning KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Anläggningstillgångar     140 935        141 045        143 585        146 085        148 585     

Varulager          1 069             1 000           1 000            1 000             1 000     

Kortfristiga Fordringar        16 345           15 645           15 198             6 450             7 280     

Kassa Bank          1 000             1 000             1 000             1 000             1 000     

Tillgångar    159 349       158 690       160 783       154 535       157 865     

        

Bundet Eget Kapital   205     205     205     205              205     

Fritt Eget Kapital  24     24     24     24                24     

Obeskattade reserver       88 588          90 192           95 371       101 082        106 804     

Långfristiga skulder       57 000          57 000          52 000          47 000          42 000     

Kortfristiga skulder       13 531           11 269           13 183          17 824           32 232     

Eget kapital och skulder     159 349       158 690       160 783       166 135       181 265     

       

Kassaflödesanalys KSEK 2021 2022 2023 2024 2025 

Årets resultat  4 964                     1 609             5 184             5 716             5 727     

Avskrivningar          6 464            5 461            5 460           5 500             5 500     

Medel från verksamheten        11 428          7 070          10 644           11 216         11 227     

        

Investeringar  - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

Kassaflöde från investeringsverks.   - 4 760 - 5 000     - 8 000     - 8 000     - 8 000     

        

Amortering av lån  - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Nya lån                 0                      0                      0                      0                      0       

Kassaflöde från finansverks.   - 5 000     0     - 5 000     - 5 000     - 5 000     

Årets kassaflöde  1 668     2 070     - 2 356     - 1 784     - 1 773     

       

Energi  2021 2022 2023 2024 2025 

Producerad energi MWh   103 423      98 000          99 000     100 000   101 000     

Antal anläggningar st         1 414             1 430             1 440             1 450             1 460     

Abonnerad effekt MW      43 603           44 000           44 100           44 200           44 300     
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Budget 2023 & handlingsplan med strategiska mål för de närmsta tre räkenskapsåren 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Extra bolagstämma Stenungsunds Energi & Miljö AB (Orgnr: 556601-1895) 
Den 23 januari 2023. kl 14:00 
 
 
 
 
Röstlängd Antal aktier 

Stenungsunds kommun 
Representerad av 

200 st. à 1 000 kr/st 

 
Olof Lundberg 

 

  
 
 
 
 
Stenungsund den 23 januari 2023 

 
 
 
 
 

 
 
 
________________________________ 

 
 
 
________________________________ 

Olof Lundberg Lars-Ebbe Pettersson 
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Beslut 
 

 
Diarienummer 

 
Sida 

 
 

 

2023-02-01 
 

214-50716-2022 
 

1(2) 

Rättsenheten 
 

 Camilla Johansson Bäcklund 
 

 

 
Postadress: 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Förordnande av borgerlig vigselförrättare  

Beslut 
Länsstyrelsen förordnar dig, Camilla Johansson Bäcklund, att vara borgerlig 
vigselförrättare från och med den 1 februari 2023 till och med den 31 
december 2026 inom Stenungsunds kommun. Förordnandet medger även 
rätt att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom Sveriges 
gränser. 

Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har föreslagit att Länsstyrelsen förordnar dig som 
borgerlig vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll. 

Motivering till beslutet 
Enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) är den behörig att 
vara vigselförrättare som länsstyrelsen har förordnat. Innan någon förordnas 
till vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att personen har de kunskaper 
och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget. Förordnandet ska 
gälla för en viss period, om det inte har begränsats att gälla till en angiven 
dag. 

Av förarbetena till lagen framgår att de uppgifter som delegeras till 
vigselförrättare utgör myndighetsutövning som, trots den rutinmässiga 
karaktären, för med sig betydande rättsliga konsekvenser, varför det måste 
ställas höga krav på de personer som rekryteras för uppdraget. Med ett 
förordnande följer en rätt att under personligt ansvar företräda det allmänna. 
Det är av stor vikt att de personer som utses till förrättare har de kunskaper 
och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget (prop. 2008/09:80, s. 
24). 

En vigselförrättare bör ha gott omdöme och åtnjuta allmänt förtroende samt 
ha den erfarenhet som krävs för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt. 
Personen bör också vara väl medveten om vigselns betydelse som ett 
juridiskt bindande avtal och det ansvar som är förenat med uppdraget. En 
annan omständighet som bör vägas in är att vigselförrättaren kan anses 
lämplig att företräda det allmänna (SOU 2007:17, s. 28). 
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Beslut 
 

 
Diarienummer 

 
Sida Länsstyrelsen 

Västra Götaland 

 

2023-02-01 
 

214-50716-2022 
 

2(2) 

 

 

Regeringen har i beslut Ju 2004/2912/L2 framfört att en grundläggande 
förutsättning för att förordnas som vigselförrättare är att personen ”i kraft av 
sin ställning” kan bidra till att förrättningen ges en officiell prägel och att 
det klart framgår att förrättaren företräder det allmänna. Förrättaren får 
således inte ge intryck av att företräda enskilda intressen, t.ex. en viss 
organisation eller ett visst företag.  

Av förarbetena till äktenskapsbalken framgår även att vigselförrättare ska 
förordnas på de orter där behov föreligger (prop. 1968:136, s. 82).  

Länsstyrelsens bedömning 

Stenungsunds kommun har föreslagit att du ska förordnas som borgerlig 
vigselförrättare i kommunen. Du har genomfört Länsstyrelsens 
kunskapskontroll och bedöms därför besitta de kunskaper som krävs för 
uppdraget. Du bedöms även kunna bidra till att förrättningen ges en officiell 
prägel och att det klart ska framgå att du företräder det allmänna eftersom 
du bedöms ha de kvalifikationer som behövs för uppdraget.  

Mot bakgrund av ovanstående förordnar Länsstyrelsen dig att vara borgerlig 
vigselförrättare. Ditt förordnande gäller till den 31 december 2026. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
4 kap. 3 § 2 samt 4 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230) 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggaren Nadja Arvidsson. 

 

Kopia till 
Stenungsunds kommun 
 

Bilaga 
Information till borgerliga vigselförrättare i Västra Götalands län  
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Stenungsunds kommun 
  
 

 

Avgången ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att avskriva ärendet utan ytterligare åtgärd. 

Kommun: Stenungsunds kommun 
Parti: Sverigedemokraterna 
Avgången ersättare: Ulla Johansson 
Ny ersättare: Kan inte utses 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har kommit in med en 
begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Ulla 
Johansson har avsagt sig uppdraget. 

Motivering till beslutet 
Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska 
länsstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länsstyrelsen ska vid 
behov även utse ersättare i kommunfullmäktige. Eftersom det inte finns 
någon ny ersättare att utse avskriver Länsstyrelsen ärendet utan 
ytterligare åtgärd. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).Ny ersättare har inte kunnat utses 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Sverigedemokraterna 
 

 

Protokoll  
 

Datum 

2023-02-14  

 

  
 

Ärendebeteckning  

201-5628-2023 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 

2 (3) 
 

201-5628-2023 

 
 

 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Protokoll 
 

2023-02-14 

3 (3) 
 

201-5628-2023 

 
 

 

 

Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden 

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra 
Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med 
post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar 
från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla 
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.  

Ditt överklagande ska innehålla 
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
 Hur du vill att beslutet ska ändras. 
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver 
bifoga filer som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010‐
224 40 00. Ange diarienummer 5628-2023.  

 
Bilaga 1 

Överklagandehänvisning Valprövningsnämnden 
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Ansvar för Stenungsund 
Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma 
handlingsprogram för mandatperioden 2023-2026 
 

Inledning 
Vi representerar två partier med olikheter, men också likheter. Det är utifrån våra likheter vi 
kommit överens om vilka förslag vi ska driva i vårt samarbete. Vi förenas i viljan att ta ansvar 
för helheten och vill se ett handlingskraftigt styre som kan genomföra strategiskt viktiga beslut, 
utveckla kommunen framåt och nå Stenungsunds vision 2035. 

Bakgrund 
Stenungsund har haft en fantastisk utveckling under många år. Befolkningstillväxt, låg 
arbetslöshet och en stadigt förbättrad ekonomi. Idag är vi en välmående kommun med en 
soliditet stadigt över 20% som ger oss förutsättningar att fortsätta att utveckla kommunen mot 
Vision 2035, där vi siktar på att bli 35 000 invånare. Vår kommun har unika möjligheter med 
havet, naturen och det geografiska läget och med ett handlingskraftigt styre kan vi ta tillvara 
den potentialen ännu bättre. 

Vision 
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen 
i centrum. 

Förhållningssätt 
Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra och säkerställa att de får den 
service de behöver på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt, utan att äventyra kommande 
generationernas möjligheter att tillgodose sina behov.  

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, 
frihet, inflytande och omtanke. 
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Skola och utbildning 
Det ska oavsett bakgrund, uppväxtförhållanden eller bostadsort vara möjligt att förverkliga 
sina drömmar och bygga det liv man själv vill för sig och sin familj. Utbildning stärker varje 
elevs utveckling och vi ska erbjuda möjligheten att växa genom kunskap och kompetens, i varje 
steg av livet. 

Alla skolor i Stenungsund ska vara bra skolor och det är viktigt att alla elever ska ha möjlighet 
att nå sin fulla potential. När elever behöver särskilt stöd ska detta sättas in så tidigt som 
möjligt så att motivationen och självförtroendet inte viker. Insatserna ska sträva mot att stärka 
varje ung människas välmående.  

Övergångarna mellan utbildningsformerna ska utvecklas och stärkas med individen och 
kunskap i fokus.   

I Stenungsund ska resultaten i grundskolan och gymnasieskolan öka. Idag går en av fyra pojkar 
ur grundskolan utan fullständiga betyg, och även om flickorna har högre betyg mår de sämre 
psykiskt. Genom ett ständigt närvarande jämställdhetsperspektiv och fortsatt arbete med 
värdegrund skapas förutsättningar att bryta normer kring negativ pluggkultur och 
utbildningsval. 

Skolan är en viktig del i ett barns liv men ett barn har också ett liv utanför skolan där 
vårdnadshavare har och ska ta ansvar. Vi är övertygade om att skolan blir lugnare, att 
resultaten förbättras och att relationerna bland eleverna blir bättre när skola och hemmet 
arbetar tillsammans mot målen. Vi vill investera i kommunens barn genom föräldrastärkande 
åtgärder från förskolan till tonåren och erbjuda ungdomar som riskerar att hoppa av skolan 
stöd och aktiviteter i olika former och aktiviteter. 

Vi vill: 
 Prioritera de yngre barnen. Ingen ska lämna årskurs 3 utan att kunna läsa, skriva och 

räkna. 
 Renodla lärarrollen, minska arbetsbelastningen och komplettera med lärarassistenter 

utifrån skolans behov. Ökat kunskapsfokus och tydligt ledarskap så att tid läggs på 
undervisning och inte administration. 

 Anställa fler pedagoger och att det ska bli fler vuxna i skolan. 
 Nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkningar i skolmiljö. 
 Inför förväntanskontrakt mellan elev, vårdnadshavare och skola. Vi ska ställa höga krav 

på lärare men det är lika viktigt att vara tydlig med att elever har ett ansvar för sin egen 
inlärning och att vårdnadshavare har ett stort ansvar för att deras barn går till skolan, 
gör sina läxor och anstränger sig. 

 Förbättra utomhusmiljöerna på våra skolor. 
 Lärares befogenheter att ingripa vid ordningsstörningar behöver tydliggöras och 

skärpas. 
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Trygghet 
Du ska kunna känna dig trygg i Stenungsund. I hemmet, på jobbet, i skolan och ute på gator 
och torg. För att öka den upplevda tryggheten för oss som bor, verkar och besöker 
Stenungsund vill vi arbeta för att skapa fler inkluderande, trivsamma och trygga miljöer. 

Gängkriminaliteten utgör just nu det största hotet mot tryggheten i samhället. Den slukar 
polisens resurser så att andra brott inte utreds, skrämmer människor, drabbar oskyldiga och 
undergräver tilliten till rättsväsendet. Från och med 2023 kommer kommunerna ha ett 
lagstadgat ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Vi vill att arbetet med att 
kartlägga brottsligheten startar omgående, samtidigt som samverkan med polis, myndigheter 
och civilsamhälle förstärks. 

Kommunens arbete med krisberedskap i samarbete med MSB och Länsstyrelserna behöver 
fortsätta utvecklas. Du ska vara trygg med att kommunen att har den beredskap och robusthet 
som krävs om vår kommun drabbas av en extra ordinär händelse som innebär en kraftig 
störning i viktiga samhällsfunktioner. 

Föräldraansvaret behöver stärkas, fler vuxna behöver ta sitt ansvar i att vägleda yngre i vad 
som är rätt och fel. Därför är det viktigt med låga trösklar till hjälp och stöd för de 
vårdnadshavare som behöver få hjälp i att klara det uppdraget. 

Vi vill: 
 Ha ett nära samarbete med polisen, myndigheter, civilsamhälle och företag i syfte att 

bekämpa brott och ge förutsättningar till effektivt förebyggande arbete.  
 Öka tryggheten utomhus. Detta kan ske genom bättre upplysta gångstråk, ta bort 

skymmande buskage och i särskilda fall kameraövervakning.  
 Tydligare och tidigare insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Tex 

uppsökande verksamhet från kommunen för elever som inte kommer till skolan och en 
tillgänglig socialtjänst som anpassar verksamhet och öppettider efter verklighetens 
behov. 

 Skolan ska vara drogfri. Myndiga elever och omyndiga elevers vårdnadshavare ska 
erbjudas avtal om frivilliga drogtester. 

 Nolltolerans mot klotter. Sanering ska utföras inom 24 timmar. 
 Stödja kvinnojouren för att de ska fortsätta arbetet med kvinnor som lämnar 

våldsamma relationer. 
 Fortsätta samarbetet med Pelikanen som är en stödverksamhet för barn och unga i 

utsatta miljöer. 
 Utökad samverkan med våra grannkommuner inom Göteborgsregionen för att 

förebygga otrygghet bland våra unga. 
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Jobb och näringsliv 
Det är företagen och deras anställda som skapar resurser till välfärd, pensioner och all offentlig 
verksamhet. Vi vill bättre ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande. Vi ska 
stärka kommunens näringslivsklimat eftersom en stark arbetsmarknad och hög tillväxt är en 
förutsättning för ett växande Stenungsund. 

Alla människor behövs och vi vill att fler ska kunna bidra efter sin förmåga. Vi ska ligga i 
framkant när det gäller att ta vara på människors vilja att bidra till samhällsutvecklingen. Full 
sysselsättning är ett viktigt mål för oss. Det är särskilt viktigt att unga och nyanlända inte 
hamnar utanför. Den frihet det innebär att vara självförsörjande och stå på egna ben är viktig 
för både människor och samhälle.   

Att bättre förstå företags och företagares utmaningar och behov är ett villkor för att ge rätt 
förutsättningar och möjliggöra både nyetableringar och expansion. Vi ska ha en 
lösningsorienterad förvaltning som servar medborgarna. 

Företagare i Stenungsund påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det är oacceptabelt 
och vi ser att trygghetsarbetet måste genomföras i nära samarbete med näringslivet och 
civilsamhället. På det sättet får det brottsförebyggande arbetet en bättre förankring samtidigt 
som möjligheterna till verklig förändring ökar. 

Vi vill: 
 Att byråkratin för företag ska minska. Kartlägg kommunens administrativa belastning på 

företagare och genomför projekt för att minska den belastningen. 
 Ha en löpande samverkan mellan kommun, skola och näringsliv och synliggör initiativ 

som visar på en modern bild av företagare. 
 Arbeta långsiktigt med strategiska markinköp så att vi har mark att erbjuda till företag 

som vill etablera sig, expandera eller exploatera. Ska omfatta både industrimark och 
mark för bostäder. 

 Ha ett uttalat mål att nå topp 10 bästa företagsklimat i Företagsrankingen. 
 Erbjuda Stenungsund som testkommun för innovation- och utvecklingsprojekt. 
 Fortsatt och förstärkt samarbete med den kemiska industrins vision ”Hållbar kemi 

2030”. 
 Erbjuda ungdomar betald feriepraktik och bygga ut feriejobb och praktik vid andra tider 

än sommarlov, tex jullov och helger. 
 Kommunen tar ett aktivt ansvar för att erbjuda praktikplatser för unga 18–24 år. 
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Klimat, hållbarhet och miljö 
Vi vill vara en framtidskommun som tar ett självklart ansvar i arbetet för en grön 
omställningen. Stenungsund är en tillväxtkommun med stora möjligheter och unikt läge, nära 
både storstaden Göteborg, havet och naturen. 

Att allt vi gör ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Kommunen ska arbeta 
aktivt med målen i Agenda 2030. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka 
avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen.  

Vi vill se en omställning till minskat fossilberoende och kommer verka för att även industrin i 
Stenungsund kan bidra till en hållbar utveckling genom att skapa långsiktiga förutsättningar, 
förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på 
plats storskaliga satsningar på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid. 

Brister i elförsörjningen hotar Stenungsunds utveckling. Omställningen till förnybara 
energikällor pågår men vi behöver samtidigt ha en stabil och ren elproduktion och ett utbyggt 
elnät. 

Stenungsund har redan påbörjat arbetet med klimatanpassningsplan och fattat beslut som 
innebär att vi kan göra investeringar för att klara skyfall och stigande vatten. Detta arbete ska 
fortsätta. 

Sopor, skräp och avloppsvatten behöver tas om hand, och om och när det är möjligt, ska så 
mycket som möjligt återvinnas, och värdefulla ämnen utvinnas. Vi behöver bli bättre på att 
sortera hemmavid. 

Vi vill: 
 Införa snabbspår för de som vill etablera sig eller investera för grön omställning i 

Stenungsund. Det ska omfatta både privatpersoner, företag och föreningar. 
 Energieffektivisera kommunal verksamhet och kommunala fastigheter och stimulera 

miljöanpassade val. 
 När kommunen bygger om, byter ut eller bygger nytt ska vi alltid sträva efter 

klimatneutrala eller C02- negativa alternativ. 
 Skapa fossilfria mobilitetslösningar i kommunen och möjliggöra installation av fler 

laddstolpar. 
 Arbeta för att skapa mikronät för eldistribution av solcellsel inom Stenungsundshems 

bestånd. 
 Se över ägardirektiven för de kommunala bolagen så att de bidrar ännu mer aktivt till 

en hållbar utveckling. Socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt.  
 Ha som målsättning att all energi som kommunens verksamheter så småningom ska 

vara egenproducerad. 
 Öka investeringar i vårt VA-nät och göra nödvändiga utbyggnader av det samma. 
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Senior i Stenungsund 
Andelen äldre i Sverige och Stenungsund ökar stadigt. Det är idag ungefär fem tusen människor 
i vår kommun som är över 65 år. Det är positivt och något att glädjas åt och en stor framgång 
för vårt samhälle.  

En god äldreomsorg är en samhällsfråga på många plan en förutsättning för ett jämlikt 
samhälle. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Vi behöver ta hänsyn till att 
vi befinner oss i en brytningstid och att nytillkomna pensionärer har helt andra krav på livet 
efter pensioneringen än tidigare. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser, 
och som seniora skattebetalare varit med att bygga upp, ska komma dom till del.  

Det är inte bara resurser till särskilda boende och hemtjänst som behövs. Vi måste bryta den 
ofrivilliga ensamheten, möjliggöra fler boendeformer och mötesplatser och säkerställa att 
seniorer kan ta del av samhällets informationsflöde. Äldres kompetens, kraft, kunskap och 
erfarenhet är värdefull och behöver tas tillvara på ett bättre sätt. Det kan vara både genom 
attraktiva anställningsvillkor som möjliggör ett längre yrkesliv och utökade samarbeten som 
bygger på ideellt engagemang så att olika generationer träffas mer. 

Det ska vara tryggt att åldras i Stenungsund. 

 

Vi vill: 
 Ha en ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten (ordinärt boende). 
 Ha en ökad personaltäthet, med de boendes behov i centrum, på särskilda boenden. 
 Skapa förutsättningar, tex genom marktilldelning, och möjliggör för fler aktörer att 

bygga trygghetsboende i fler kommundelar  
 Införa team för vård i livets slutskede. 
 Skapa mötesplatser för att öka social samvaro. 
 Den som behöver hjälp och omsorg ska inte behöva vänta. Vi behöver fler 

boendeplatser på särskilda boende  
 Språkkrav inom omsorgsyrken, alla medarbetar ska kunna tala och förstå svenska.  
 Motverka ålderism och ta tillvara äldres kompetens genom tex skol-mormor. 

Kommunala sommarjobb kan bli helgjobb för att umgås och stödja äldre.  
 Satsa på välfärdsteknologi som ökar självbestämmandet och tryggheten för äldre.  
 Att kommunens fixartjänst även ska omfatta digital guidning. 
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Boende, stadsutveckling och infrastruktur 
Det behövs fler bostäder i Stenungsund. Både fler hyresrätter och blandade bostadsområden 
med villor, radhus och bostadsrätter som får i gång flyttkedjor och bryter den växande 
bostadssegregationen. Bostaden påverkar vilka arbeten man kan ta, var man kan studera och 
hur mycket av ens vakna tid som går åt till pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, 
vilka skolor och förskolor som finns att välja på om möjligheten att känna ro. Målet är ett 
Stenungsund där alla kan bo bra genom hela livet.  

Det finns ett driv och en företagsamhet i Stenungsunds kommun som vi bättre vill ta tillvara 
och uppmuntra. Människor som vill bo, bygga och utveckla vår kommun behöver möta en 
organisation som är riggad för att klara uppdragen proffsigt och inom rimliga tidsramar. 

Pandemin lärde oss att uppskatta hemmiljön och det nära. Det ska vara värdefullt för de som 
besöker oss och uppskattat av oss som bor här. Vi vill se fler oaser för spontana möten och 
träffar och jobba för en sprudlande och attraktiv stadskärna. 

Det är många som slåss om de nationella infrastruktursatsningarna och pengarna räcker 
uppenbarligen inte till, så som Trafikverket driver och projekterar i dagsläget. Alternativa 
finansieringslösningar genom samarbeten med näringslivet behöver komma till stånd för att vi 
ska kunna fortsätta utveckla Stenungsund. Vi vill också driva på för en rättvisare tilldelning, så 
att statliga infrastrukturpengar även når västkusten. 

Det ska vara lätt att ta sig runt i Stenungsunds kommun, oavsett färdmedel. Det ska också vara 
lätt att ta sig till och från vår kommun. Vi fortsätter arbeta för partiellt dubbelspårig Bohusbana 
till Stenungsund för att möjliggöra pendeltågs- och godstrafik. 

 

Vi vill: 
 Möjliggöra byggnation av fler bostäder i Stenungsund i alla kommundelar. Bevara en 

levande landsbygd genom generositet och öppenhet mot dom som vill bygga utanför 
planlagt område. 

 Verka för en utveckling av befintliga boendemiljöer. 
 Verka för att bygga boenden riktade till särskilda målgrupper: ungdomsboenden, 

trygghetsboende och seniorboende. 
 Ge fastighetsägare med hyresrätter ett tydligt uppdrag om att ta socialt ansvar. 
 Uppmuntra och underlätta exploatörsdrivna planprocesser för att snabba på byggande 

och begränsa skattebetalarnas kostnader. 
 Arbeta för planfria korsningar över järnvägen, där Nösnäsmotet är prioriterat. 
 Bygg bron till Orust. Väg 160 måste avlastas. Motorvägsmot och anslutningsväg till bron 

ska arbetas in i den nya översiktsplanen.  
 När Trafikverket dröjer måste kommunen ta ansvar för att Hallerna och Strandnorum 

får alternativa utfartsvägar mot E6:an.  
 Arbeta för ny trafiklösning i centrum. 

233



8 
 

 Gör detaljplaner som är mer flexibla; genom att minska detaljeringsgraden och villkoren 
ökar man möjligheten att utnyttja byggnader på olika sätt. 

Integration 
Bakom varje siffra i statistiken om integration och utanförskap finns en människa med 
förmågor och drömmar. Vi måste bli bättre på att ta tillvara potentialen hos varje 
stenungsundare. Politikens uppgift är att möjliggöra för alla som bor i Stenungsund att 
förverkliga sina drömmar och vara med att bidra utifrån sina förutsättningar. Oavsett om du 
har bott här hela ditt liv eller flyttade hit nyss.  

Att arbeta med höga förväntningar och tydliga krav är en viktig utgångspunkt. Det ger goda 
förutsättningar för alla att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen, kunna få sitt första 
jobb eller komma i utbildning, bli självförsörjande och oberoende. 

Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den frihet de har laglig rätt till. Sverige är ett av 
världens mest jämställda länder. Värderingen att varje människa ska ha frihet att råda över sitt 
eget liv och forma sin framtid har varit viktig i den jämställdhetskamp som förts här i 
decennier. Det är allvarligt när jämställdheten och friheten hotas av fundamentalistiska och 
traditionalistiska krafter. Kunskap om och aktivt arbete för att motverka hederskulturens 
förtryckande uttryck behövs för att förändra och förbättra för de som idag lever under dessa 
villkor.  

Civilsamhället har en viktig roll och mer behöver göras för att aktivt öka möjligheterna för att 
människor med olika språk, kulturer och bakgrunder att lära känna varandra. 

Vi vill: 
 Vi tror att den första tiden i Sverige och Stenungsund är avgörande och vill se ett 

aktivare arbete med människor under etableringstiden och en Stenungsunds-anpassad 
obligatorisk samhällsutbildning.  

 Erbjud extra undervisning i svenska för de elever som behöver det för att de inte har 
svenska som modersmål. 

 Inför obligatoriskt skolval och se till att informationen finns på flera språk. 
 Att försök med värdfamiljer som kan fungera som lots in i de svenska levnadssätten och 

tex ”Låna en språkvän” på biblioteket ska genomföras  
 Tydliga krav på både närvaro och progression för alla som deltar i SFI-undervisning. 
 Utöka det uppsökande arbetet för familjecentralen Hasselkärnan så att de familjer med 

störst behov av stöd kan få det. 
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Hälsa, kultur och fritid 
Genom konst, kultur, föreningsliv och idrott möts människor. Där skapas relationer, förståelse 
för sammanhang och samtid. Där skapas också gemensamma upplevelser som binder oss 
människor närmare varandra och lägger grunden för ett livslångt lärande.  

Alla människor behöver få utlopp för sin skaparglädje och energi. En del idrottar, andra målar 
eller spelar musik, men vissa får aldrig chansen. Det vill vi ändra på, i Stenungsund ska kultur- 
och fritidsliv vara tillgängligt för alla.  

Att öppna upp och tillgängliggöra Kulturhuset Fregatten ännu mer för stenungsundsborna är 
viktigt. Det vi äger gemensamt ska ha generösa öppettider så att kommuninvånare som jobbar 
har goda möjligheter att besöka dom. Att ha ”lätt-öppet”, med lite färre personal och 
begränsad service, bör prövas för att om det faller väl ut, utvecklas. 

Vi vill se mer kultur i vardagen och att fler involveras i att skapa och utveckla Stenungsund. Att 
medborgare bjuds in i arbetet med tex utsmyckning och att ställa i ordning mötesplatser ökar 
stolthet och engagemang för kommunen.  

Idrottsföreningarna i Stenungsund bidrar med både meningsfull fritid och folkhälsa och gör 
kommunen attraktiv och roligare att bo i. Kommunen tar ett stort ansvar och vi kommer 
fortsätta det arbetet, men även underlätta för privata aktörer att investera. 

Vi vill: 
 Vara med och skapa fler mötesplatser för upplevelser i alla åldrar 
 Att kommunens kulturorganisation ska ha ett tydligt uppdrag att öka barn och ungas 

kulturupplevelser, både i skola och samhälle.  
  Gör en inventering i varje kommundel för att undersöka vilka insatser som behövs för 

att utveckla människors möjligheter för rekreation och rörelse. 
 Ha en kulturskola som når fler och som finns i anslutning till skolan. 
 Utveckla föreningsstödet och underlätta för alla att hitta föreningar genom en 

”föreningslots” på kommunens hemsida. 
 Rusta upp och underhåll vandringsleder och promenadstråk. 
 Underlätta friluftsliv med tydlig information . Både ute i fria luften, genom tydliga 

kartor och markeringar, och på kommunens hemsida och sociala medier.  
 Bygga fler lekplatser. 
 Undersöka intresse och möjligheter för en träffplats med motorgård för kommunens 

motorburna ungdomar. 
 Ge ett tydligt uppdrag till Södra Bohuslän Turism att synliggöra och marknadsföra 

kommunens offentliga platser för möten, rekreation, lek och bad. 
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Kommunen som arbetsgivare 
Medarbetarna är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande för 
hur kommunen kommer att lyckas. För att människor ska vilja arbeta för Stenungsunds 
kommun är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare känner sig 
värdefull, uppskattad och sedd. Vi ska vara en arbetsgivare som är införstådda med 
arbetsförhållanden och har en genuin vilja att förbättra arbetsmiljön och har kraft att 
genomföra de förändringar som krävs. 

Vi ska erbjuda konkurrenskraftiga löner, ett närvarande och engagerat ledarskap och främja 
delaktighet så att erfarenheter och idéer tas tillvara. 

Tillgång på arbetskläder ses inom många branscher som en självklarhet, men inom delar av 
välfärden gäller inte detta. Villkoren skiljer sig ibland åt till och med inom kommunen. Detta 
behöver säkras upp. 

Vi vill fortsätta utveckla en god arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling utifrån 
verksamhetens och medarbetarnas behov. 

Stenungsund kan bli bättre på att ta tillvara erfaren personal. Både genom att premiera de som 
arbetat hos oss i många år, utveckla koncept som tex 80/90/100, och de som vill arbeta efter 
pensionsåldern. 

Genom att utveckla kompletterande tjänster inom de verksamheter där det idag råder 
kompetensbrist kan kommunen öka kvaliteten för medborgarna, erbjuda arbetstillfällen för 
människor som vill omskola sig och avlasta personalen. 

Att alla anställda, och förtroendevalda, ansvarar för både det egna arbetet och helheten ska 
vara en självklarhet och vi vill öka kunskapen om och stoltheten över kommunens olika 
verksamheter genom aktiviteter där politiker och anställda möts. 

Vi vill: 
 Stenungsund ska ha konkurrenskraftiga löner. 
 Genomföra heltidsresan där heltid är norm och deltid en möjlighet 
 Aktivt arbete med förebyggande åtgärder för att sänka sjukfrånvaron. 
 Att tillgången till arbetskläder och arbetsskor säkras inom kommunens verksamheter. 
 Kommunen tar ett tydligt ansvar för att tillhandahålla traineetjänster och praktikplatser 

för de som står långt från arbetsmarknaden och behöver en första rad på sitt CV. 
 Utveckla och utöka arbetet med friskvård. 
 Kompetensbristen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vill utveckla 

arbetet med avlastning genom kompletterande tjänster. 
 Medarbetare ska ha möjlighet att arbeta kvar efter pensionsåldern om båda parter är 

överens. 
 Uppmuntra innovation och initiativ från medarbetare. 
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Gemensamt finansiellt ramverk  

Finansiella mål 
1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska 

inte överstiga 98% i genomsnitt över rullande sexårsperioder. (= Överskottsmål som 
uppgår till 2% av skatter och generella statsbidrag.) 

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

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

Ekonomi och resultatstyrning 
 För att kunna prioritera välfärden främst och få en effektivare politisk ledning behöver 

vi utveckla kommunens ekonomistyrning. Gemensamt budgetdirektiv tas fram från 
samarbetsparterna för att introduceras i budgetprocessen för budget 2024. 
Budgetdirektivet bygger på det handlingsprogram vi enas kring, kommunens vision, 
mål, ledord och en effektiv resursanvändning.   

 De reformer vi genomför ska vara fullt ut finansierade. 
 Kommunstyrelsen och utskotten ska minst en gång om året genomföra 

verksamhetsdialog mellan politiken och verksamheternas olika nivåer för att uppnå så 
stor samsyn som möjligt och öka kunskapen om och förståelsen för de olika delarna 
inom Stenungsunds kommun. 

 Förbered för att kunna överväga externa aktörer som alternativ när det kommer till 
både investeringar och drift av verksamheter som ligger längre fram i tiden.  
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