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Allmänhetens frågestund , KF den 6 oktober 

Ank 2022 •09= 2 ~ 
Dnr - Yii@l 

Frågor till : Gruppledare/ Kommunalråd/ blivande Kom 
råd. 

Vem bestämmer i kommunen? Politiker eller tjänstemän? 

1 Om ett avtal har behandlats i Samhällsbyggnadsutskottet samt 
Kommunstyrelsen och godkänts i Kommunfullmäktige ..... kan 
det i efterhand ändras eller avslås av en tjänsteman? 

2 Finns det ingen tidsgräns när ett ärende skall vara behandlat 
och genomfört ? Jmf Landstinget / Regionen. 

Holm den 17 sepj 2022 

i-::11:1f.0. ... ~~ 

1 I 
I 

I I 
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Till allmänhetens frågestund 

 

Bakgrund : 

Vi har i vårt företag tagit emot hästgödsel som sedan har legat och ”bränt” i tre år på en betongplatta 
med tak över, stenungsunds kommun har varit och inspekterat detta utan anmärkning. 

Vi har sedan använt detta gödsel i vår tillverkning av jord. 

Vid årsskiftet 2021-2022 kom ett beslut från jordbruksverket att vi inte får fortsätta med detta om vi 
inte hettar upp gödeln till 70 grader under 3 timmar. 

Orsaken sägs vara att salmonella skulle kunna sprida sig till Danmark via vår jord. 

 

Resultat: 

Att ridklubbar och hästägare har fått en stor kostnadsökning som leder till att mindre bemedlade inte 
har råd att ha sina barn i en hobby blir för dyr. 

En häst producerat c:a 10 ton gödsel per år och med en kostnad på 850:- per ton blir det 8500:- per 
häst  

 

Fråga : 

Vad kan kommunen göra för att underlätta för föreningar och hästägare  

Man kan också se detta ur ett genusperspektiv då det är en stor del av utövarna som är flickor. 

 

En anläggning för att värma upp gödsel till 70 grader kostar c:a 4 000 000:- ex moms 

 

 

Peter Bjuvefors  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 271 Dnr: KS 2022/529 
 
Delårsrapport 2022, Stenungsunds kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2022, Stenungsunds kommun.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 120,8 mnkr, vilket kan jämföras med 67,0 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Prognosen för helåret är 136,9 mnkr, vilket är 115,8 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr 
och 46,1 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom finansverksamheten den största 
förändringen skett. Skatter och generella bidrag väntas generera ett överskott om 73,9 mnkr. 
 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras generera ett överskott om 11,7 
mnkr och beror bland annat på lägre kostnader för pensioner, lägre arbetsgivaravgifter för 
unga samt bidrag för sjuklönekostnader.  

Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 17,0 mnkr. Detta är en förbättring med 
13,7 mnkr jämfört med prognosen i april. 
 
Kommunen har en vinst för försäljning av exploateringsfastigheter om 9,7 mnkr. Inga fler 
försäljningar väntas under året.   

Avgiftskollektivet prognostiserar i allt väsentligt följa budget och såväl vatten och avlopp som 
avfall prognostiserar nollprognoser.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 193,2 mnkr för perioden. Prognosen uppgår till 
361,9 mnkr vilket är 200,1 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 
 
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda vid årets slut. 
Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs 
också prognosen att Stenungsunds kommun under 2022 kommer att bedriva en verksamhet 
med god ekonomisk hushållning. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Delårsbokslut 2022, Stenungsunds kommun 
Bilaga Måluppföljning Agenda 2030 
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/529
2022-05-25

 
Therese Allansson Till Kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Delårsrapport 2022, Stenungsunds kommun  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2022, Stenungsunds kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 120,8 mnkr, vilket kan jämföras med 67,0 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Prognosen för helåret är 136,9 mnkr, vilket är 115,8 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr 
och 46,1 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom finansverksamheten den största 
förändringen skett. Skatter och generella bidrag väntas generera ett överskott om 73,9 mnkr. 
 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras generera ett överskott om 11,7 
mnkr och beror bland annat på lägre kostnader för pensioner, lägre arbetsgivaravgifter för 
unga samt bidrag för sjuklönekostnader.  

Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 17,0 mnkr. Detta är en förbättring med 
13,7 mnkr jämfört med prognosen i april. 
 
Kommunen har en vinst för försäljning av exploateringsfastigheter om 9,7 mnkr. Inga fler 
försäljningar väntas under året.   

Avgiftskollektivet prognostiserar i allt väsentligt följa budget och såväl vatten och avlopp som 
avfall prognostiserar nollprognoser.  

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 193,2 mnkr för perioden. Prognosen uppgår till 
361,9 mnkr vilket är 200,1 mnkr lägre än årets investeringsbudget. 
 
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda vid årets slut. 
Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs 
också prognosen att Stenungsunds kommun under 2022 kommer att bedriva en verksamhet 
med god ekonomisk hushållning. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/529
2022-05-25

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen direkt påverkan på barn. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande, mål nr. 4 God utbildning för alla, mål nr. 8 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål nr. 13 Bekämpa klimatförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-25 
Delårsbokslut 2022, Stenungsunds kommun 
Bilaga Måluppföljning Agenda 2030 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
therese.allansson@stenungsund.se 
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Uppföljning augusti 2022 

Budget 21,1 mnkr, prognos 136,9 mnkr 
 

Periodens resultat och helårsprognos 
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 120,8 mnkr, vilket kan jämföras med 67,0 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Prognosen för helåret är 136,9 mnkr, vilket är 115,8 mnkr bättre än budgeterade 21,1 mnkr 
och 46,1 mnkr bättre än aprilprognosen. Det är inom finansverksamheten den största föränd-
ringen skett. Skatter och generella bidrag väntas generera ett överskott om 73,9 mnkr. Skat-
teintäkterna är högre på grund av att arbetade timmar bedöms utvecklas starkare än i tidigare 
prognoser.  
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgifter prognostiseras generera ett överskott om 11,7 
mnkr och beror bland annat på lägre kostnader för pensioner, lägre arbetsgivaravgifter för 
unga samt bidrag för sjuklönekostnader.  
Sektorernas sammantagna prognos är ett överskott om 17,0 mnkr. Detta är en förbättring med 
13,7 mnkr jämfört med prognosen i april. Sektor utbildning prognostiserar ett överskott om 
16,0 mnkr. Det största överskottet är hänförligt till gymnasieverksamheten, förskolan och 
grundskolan och beror bland annat på en mer effektiv verksamhet, statsbidrag i form av den 
så kallade skolmiljarden och vakanta tjänster. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott 
om 1,5 mnkr att jämföra med -2,7 mnkr i aprilprognosen. Den största negativa avvikelsen 
beror på ett ökat behov av LSS-boenden. Ökade statsbidrag dämpar sektorns underskott.  Sek-
tor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, vilket främst beror på kost-
nader för färdtjänst. Sektor stödfunktioner prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr, vilket är 
2,4 mnkr högre än aprilprognosen. Avvikelsen beror främst på att ett par av de satsningar 
kommunfullmäktige beslutat om inte verkställts samt vakanta tjänster.   
Kommunen har en vinst för försäljning av exploateringsfastigheter om 9,7 mnkr. Inga fler 
försäljningar väntas under året.   
Avgiftskollektivet prognostiserar i allt väsentligt följa budget och såväl vatten och avlopp som 
avfall prognostiserar nollprognoser.  
Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 193,2 mnkr för perioden, motsvarande siffra före-
gående år uppgick till 98,7 mnkr. Prognosen uppgår till 361,9 mnkr vilket är 200,1 mnkr lägre 
än årets investeringsbudget och 47,4 mnkr lägre än prognosen i T1. Avvikelsen beror främst 
på projekt som blivit förskjutna i tid.   
Stenungsundshem och Stenungsunds Energi redovisar positiva resultat för perioden, 31,0 
mnkr respektive 1,0 mnkr. Prognosen för helåret för Stenungsundshem uppgår till 28,0 mnkr 
och för Stenungsunds Energi till 1,3 mnkr. 
Under perioden januari-juni 2022 har antalet månadsanställda ökat med 212 personer jämfört 
med samma period föregående år. Den största personalförändringen har skett inom sektor 
socialtjänst där antalet månadsavlönade har ökat med 153 personer. Den största förklaringen 
till ökningen är att sektorn i större uträckning än tidigare anställt sommarvikarierna med en 
månadsanställning istället för en timanställning.  
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Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter sedan motsvarande period 2021 och 
ligger vid nuvarande mätning på 8,2 %. Den avgörande orsaken till en ökad sjukfrånvaro är 
covid-19 i början av 2022.  
Av de av kommunfullmäktige fastställda målen bedöms 88 % bli uppfyllda vid årets slut. 
Samtliga finansiella mål bedöms bli uppfyllda vid årets slut. Med hänvisning till detta görs 
också prognosen att Stenungsunds kommun under 2022 kommer att bedriva en verksamhet 
med god ekonomisk hushållning. 
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Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
  Bokslut Utfall ack Utfall ack Prognos Budget 
 (mnkr) 2021 2021-08 2022-08 2022 2022 
Verksamhetens intäkter 459,7 295,9 323,9 482,0   
Verksamhetens kostnader -1 973,9 -1 298,2 -1 355,8 -2 077,5   
Jämförelsestörande poster -34,1 - - -   
Avskrivningar -88,1 -58,6 -59,8 -92,5 -97,5 
Verksamhetens nettokostnader -1 636,4 -1 060,9 -1 091,7 -1 688,0 -1 731,9 
         
Skatteintäkter 1 522,7 1 008,7 1 072,5 1 608,7 1 581,9 
Generella statsbidrag och utjämning 209,4 126,9 153,9 234,8 187,8 
Verksamhetens resultat 95,7 74,7 134,7 155,5 37,8 
         
Finansiella intäkter 3,5 3,2 3,6 3,9 2,1 
Finansiella kostnader -13,6 -10,9 -17,5 -22,5 -18,8 
Resultat efter finansiella poster 85,6 67,0 120,8 136,9 21,1 
         
Extraordinära poster - - - - - 
         
Årets resultat 85,6 67,0 120,8 136,9 21,1 

 
Kommunen redovisar ett utfall per augusti om 120,8 mnkr, vilket kan jämföras med 67,0 
mnkr vid samma period föregående år.  
 
Intäkterna uppgår till 323,9 mnkr att jämföra med 295,9 mnkr vid samma period föregående 
år, vilket innebär en ökning med 28,0 mnkr och motsvarar 9,5 %.  
 
Taxor och avgifter uppgår till 104,3 tkr och står för den största ökningen. De har ökat med 
12,9 mnkr, vilket motsvarar 14,0 %. Taxorna för VA har ökat med 6,1 mnkr vilket främst 
beror på den taxeökning som genomförts. En stor ökning återfinns också inom bygglovs- och 
planavgifterna. Vidare har taxorna inom äldreomsorgen ökat, vilket kan härledas till att två 
nya avdelningar öppnat inom särskilt boende. 
 
Intäkterna för hyror och arrenden har ökat med 2,5 mnkr och uppgår till 30,3 mnkr. Ökningen 
beror på en återhämtning av tillfälliga lokalupplåtelser inom kultur och fritid som hade en 
stark nedgång under de två första pandemiåren. De nya avdelningarna inom särskilt boende 
har också bidragit till ökade hyresintäkter.  
 
Driftbidragen från staten uppgår till 73,5 mnkr, vilket är en minskning med 8,1 mnkr jämfört 
med föregående år. Bidragen från Skolverket har minskat med 7,0 mnkr och uppgår till 28,5 
mnkr. De största bidragen avser Likvärdig skola samt Lärarlönelyftet. Bidragen från Arbets-
förmedlingen har minskat med 5,0 mnkr till följd av färre antal personer med anställningar 
som genererar anställningsstöd. Bidragen från Migrationsverket har minskat succesivt de se-
naste åren och uppgår per augusti till 7,6 mnkr. Osäkerhet råder hur dessa kommer utvecklas i 
spåren av kriget i Ukraina.  Bidragen från Socialstyrelsen har minskat med 0,6 mnkr och upp-
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går till 10,9 mnkr. Bidragen riktar sig främst till hemtjänst och särskilt boende och avser bland 
annat äldreomsorgslyftet samt bidrag för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen.   
 
Försäljning av verksamhet uppgår till 79,0 mnkr, vilket är en ökning med 6,9 mnkr. Ökningen 
återfinns för sålda platser på gymnasiet, särskolan, grundskolan och inom IFO. 
 
Intäkterna för försäljning av exploateringsfastigheter uppgår till 9,9 mnkr. Vid samma period 
förra året hade ingen motsvarande försäljning skett.  
 
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 1 355,8 mnkr, vilket är en ökning med 57,6 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 4,4 %.  
 
Personalkostnaderna, som utgör kommunens största kostnadspost, uppgår till 873,6 mnkr, 
vilket är 48,0 mnkr högre än föregående år och motsvarar en ökning på 5,8 %. Månadslön har 
ökat med 34,6 mnkr och uppgår till 536,9 mnkr. Ökningen motsvarar 6,9 % och är därmed 
högre än utfallet av lönerevisionen. Antalet årsarbetare har ökat med 176 och uppgår till 
2 109. Ökningen återfinns främst inom sektor socialtjänst. Inom sektor stödfunktioner har 
ökning skett på grund av att organisationen för fastighet övergått från Stenungsundshem till 
kommunen, vilket påverkar såväl kostnaderna som antalet årsarbetare. Timlönerna har mins-
kat med 1,8 mnkr och uppgår till 22,2 mnkr. Kostnaderna för sjuklön uppgår till 16,7 mnkr att 
jämföra med 13,9 mnkr föregående år. Detta är en ökning med 20,2 %. Sjuklönekostnaderna 
hade sin topp i februari månad och uppgick till 4,1 mnkr. Kostnaderna för övertid och fyll-
nadslön har ökat med 4,7 mnkr, vilket är kopplat till den höga sjukfrånvaron.   
 
Kostnaderna för pensioner uppgår till 41,5 mnkr, att jämföra med 60,7 mnkr vid samma peri-
od föregående år. Under 2021 ändrades livslängdsantagande på pensionsskuldsberäkningen 
vilket medförde en högre pensionskostnad än under ett normalt år. Inför 2023 och 2024 kom-
mer kommunen se en kraftig kostnadsökning för pensioner. Dels på grund av inflationen dels 
på grund av nytt pensionsavtal.  
 
Köp av huvudverksamhet uppgår till 170,6 mnkr, vilket är 20,6 mnkr högre än föregående år. 
Störst ökning finns för köpta platser inom LSS. Likaså har köpta platser inom gymnasiet och 
inom förskolan ökat samt köpta tjänster för färdtjänsttransporter.   
 
Kommunens kostnader för livsmedel uppgår för perioden till 12,1 mnkr. Under motsvarande 
period föregående år uppgick kostnaderna till 10,1 mnkr. Detta innebär en kostnadsökning 
med 19,8 %, vilket till stor del är hänförbart till kostnadsutvecklingen på livsmedel. En ytter-
ligare förklaring är att gymnasiet distansundervisning under 2021, vilket inte varit fallet under 
2022.  
 
Kostnaderna för el och fjärrvärme uppgår till 25,1 mnkr att jämföra med 21,9 mnkr föregåen-
de år. Kostnadsökningen är 14,6 %. Ökningen beror främst på ökade fasta avgifter för nätet. 
Elförbrukningen har minskat marginellt jämfört med föregående år, ca 0,49 %. Den delen är 
också reglerad i ramavtalen och följer därför inte kostnadsutvecklingen på marknaden. Nytt 
avtal kommer löpa från 2023 och högre prisutveckling väntas.  
 
Flera kostnadsslag har påverkats av prisutvecklingen på marknaden. Kostnader för drivmedel 
har ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 2,2 mnkr. Fler antal resor är också en del av förklaring-
en till kostnadsökningen för drivmedel. Kostnaderna för VVS-material, transportkostnader 

17



 

 7 

och reparations- och underhållskostnader har också ökat väsentligt jämfört med föregående år, 
vilket delvis kan hänföras till kostnadsutvecklingen.  
 
 
Periodens kostnader för avskrivningar uppgår till 59,8 mnkr, vilket är en ökning med 1,2 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Avskrivningarna har ökat på grund av höga 
investeringar men också på ändrade redovisningsprinciper för finansiell leasing av lös egen-
dom. En genomgång av klassificering av fast egendom pågår och kommer att påverka av-
skrivningskostnaderna på samma sätt som lös egendom.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader kommenteras under 
rubriken Kommentarer till augustiresultat samt prognos. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att kommunen ska bedriva verksamheten så att kostnaderna inte översti-
ger intäkterna. Vid avstämning av balanskravet ska balanskravsjustering i form av realisa-
tionsvinster/förluster som uppkommit vid försäljning och orealiserade vinster/förluster i vär-
depapper och återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper räknas bort. Kommu-
nen har inga balanskravsjusteringar. Däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser 
som är intjänade före 1998 i balansräkningen. Den förändring som skett under året ska räknas 
bort från balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för augusti månad uppgår till 115,5 
mnkr och prognosen för helåret är 123,2 mnkr. 
  

Avstämning av balanskrav, mnkr      

  2020 2021 aug-22 
Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Årets resultat enligt resultaträkningen  138,2 85,6 120,8 136,9 21,1 
 - Samtliga realisationsvinster -4,8 -      
 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -      
 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -      
 +/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -      
 +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -      
 - Ansvarsförbindelsens förändring -6,8 -6,1 -5,3 -13,7 -16,1 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 126,6 79,5 115,5 123,2 5,0 
 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - - - 
 + Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - - - 
Balanskravsresultat 126,6 79,5 115,5 123,2 5,0 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Rysslands invasion av Ukraina har påverkat kommunens verksamhet och ekonomi. Under 
våren iordningställde kommunen ett evakueringsboende dit ukrainska flyktingar skulle kunna 
flytta då Migrationsverket förutspådde att de inte skulle kunna lösa tillfälliga boendeplatser 
till alla flyktingar. Boendet behövde dock inte tas i bruk utan stängdes ner kort efter iordning-
ställandet. Migrationsverket har kompenserat kommunen för samtliga kostnader avseende 
boendet.  
 
Den 1 januari övergick den personal som arbetar med förvaltning och projektledning av 
kommunens fastigheter från Stenungsundshem AB till kommunen. Detta innebär att alla fas-
tighetsfrågor hanteras i kommunens regi.    
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att skicka in en ansökan om medlemskap till Räddnings-
tjänsten Storgöteborg (RSG). I höst blir det klart om ansökan blir godkänd.   
 
Under årets första månader fortsatte coronapandemin att påverka kommunen. Hög sjukfrånva-
ro under den fjärde vågen gjorde avtryck i såväl verksamheten som i ekonomin, främst inom 
äldreomsorgen.    
 
Den 2022-04-07 beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Stenungsunds rese-
centrum (Stenung 3:57). Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt resecent-
rum i centrala Stenungsund med förbättrade möjligheter för kollektivt resande med både buss 
och tåg för att kunna erbjuda bättre bytesmöjligheter och kapacitet för att kunna möta dagens 
och framtidens behov. Fyra överklaganden av detaljplanen för resecentrum har inkommit och 
är överlämnade till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt. 
 
Kommunen arbetar intensivt med investeringar av fastigheter för att möta nuvarande och 
kommande behov. Vilka investeringar som pågår och blivit avslutade under året framgår un-
der avsnittet Investeringsredovisning.   
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Balansräkning 2022         
 Bokslut Utfall Utfall Prognos Budget 

 2021 202108 202208 2022 2022 
TILLGÅNGAR           
Immateriella anläggningstillgångar 7,0 7,2 6,0 6,2   
Materiella anläggningstillgångar 1 741,3 1 659,7 1 891,3 2 026,8 2 112,3 
Finansiella anläggningstillgångar 119,7 125,0 119,8 119,8 130,0 
Anläggningstillgångar 1 868,0 1 791,9 2 017,1 2 152,8 2 242,3 

           
Omsättningstillgångar           
Kortfristiga fordringar 180,1 125,5 180,5 180,1   
Kassa o bank 54,5 80,8 80,1 28,8   
Exploateringsområden 63,3 65,2 64,4 64,4   
Summa omsättningstillgångar 297,9 271,5 325,0 273,3 210,0 

           
SUMMA TILLGÅNGAR 2 165,9 2 063,4 2 342,1 2 426,1 2 452,3 

           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           
           
Eget kapital 559,6 541,0 680,4 696,5 514,3 
varav årets resultat 85,6 67,0 120,8 136,9 21,1 

           
           
Avsättningar och skulder           
Avsättning pensioner inkl löneskatt 563,3 570,4 565,8 556,8 515,5 
Avsättning deponi 19,3 4,5 19,5 19,5 4,8 
Långfristiga skulder 631,6 623,6 733,3 783,3 1 057,7 
Kortfristiga skulder 392,1 324,1 343,1 370,0 360,0 
Summa skulder 1 606,3 1 522,6 1 661,7 1 729,6 1 938,0 

           
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 165,9 2 063,6 2 342,1 2 426,1 2 452,3 

           
Soliditet 25,8% 26,2% 29,1% 28,7% 21,0% 
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Finansuppföljning 
Kommunens totala låneskuld uppgår per den 31 augusti till 630 mnkr, vilket innebär en ök-
ning med 90 mnkr jämfört med årsskiftet. Under året har två lån omsatts och ett nytt lån har 
tagits upp. Därtill har den sista swapen löpt ut. Investeringsprognosen är relativt hög under 
hösten och det är troligt att en ytterligare upplåning behöver ske med ca 50-100 mnkr.  
Snitträntan har ökat med 32 punkter jämfört med bokslut 2021, vilket är hänförligt till de om-
sättningar och nyupplåningar som skett.  
Saldot på checkkontot uppgick per 31 augusti till 76,5 mnkr.  
Löptid och ränta 

förfall 
Rta i % 

Bokslut 2021 

Rta i % 

Aug -22 

Lånebelopp 

i mnkr 

Andel 

i % 

<1 år 0,95 % 0,55 % 270 37 

1<2 år 0,47 % 0,44 % 160 22 

2<3 år 0,01 % 1,22 % 80 11 

3<4 år - 0,53 % 120 16 

4<5 år 0,53 % 2,66 % 100 14 

5<6 år - - - - 

S:A 0,60 % 0,92 % 630 100 

Portföljen omfattar Kommunens och Fjärrvärmens lån. 

 

Snittränta vid vald tidpunkt på kommunens låneportfölj  
31/12 2018 2019 2020 2021 

 

Aug 2022 
procent 1,36 0,97 0,69 0,60 0,92 
 
Lån i koncernen 

  
  2018 2019 2020 2021 aug -22 

Kommunen 408 553 588 483 573 

Fjärrvärmen 72 67 62 57 57 

Stenungsundshem AB 459 449 421 398 391 

Summa 939 1 069 1 071 938 1 021 
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Driftbudgetavräkning  
 

  Bokslut Utfall tom Budget  Prognos Avvikelse Avvikelse Avvikelse 

tkr 2021 aug -22 2022 2022 i tkr april i tkr mars i tkr 
             
Politisk verksamhet -10 228 -6 431 -11 028 -10 728 300 0 0 
Kommunövergripande -41 765 -28 693 -69 699 -66 199 3 500 1 400 1 100 
                
                
Sektor utbildning         16 000 6 000 5 300 
Sektorsövergripande  -22 667 -15 153 -29 792 -27 092 2 700 0 0 
Förskola -147 932 -104 369 -156 921 -152 521 4 400 1 900 1 900 
Grundskola -308 090 -203 857 -310 420 -306 820 3 600 800 1 300 
Gymnasieverksamhet -114 208 -77 471 -123 444 -118 644 4 800 1 400 800 
Särskolan -24 911 -15 781 -25 571 -24 471 1 100 500 500 
Staben -54 969 -39 416 -61 937 -60 737 1 200 1 400 1 400 
Kompetens och utveckling -33 682 -24 778 -34 474 -34 874 -400 0 -600 
Kultur / Fritid -78 347 -52 014 -75 372 -76 772 -1 400 0 0 
                
Sektor socialtjänst         -1 500 -2 700 -3 600 
Sektorsövergripande -9 295 -4 760 -12 684 -8 184 4 500 3 000 3 000 
IFO -108 935 -71 596 -117 379 -111 879 5 500 3 900 3 000 
Funktionshinder -147 180 -109 739 -152 969 -166 169 -13 200 -9 500 -8 900 
Vård och omsorg -266 414 -186 061 -281 268 -279 568 1 700 -100 -700 
                
Sektor samhällsbyggnad         -1 200 -1 300 -1 700 
Samhällsbyggnad -61 055 -46 785 -73 985 -75 185 -1 200 -1 300 -1 700 
 - Avfall (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0     
 - VA-enheten (avgiftsfinansierad) 0 0 0 0 0     
                
Sektor stödfunktioner         3 700 1 300 1 000 
Stabsfunktioner -83 213 -59 964 -95 254 -92 254 3 000 1 500 1 400 
Fastighet (intäktsfinansierad) -10 121 -2 340 -4 052 -3 052 1 000 500 500 
Servicefunktionen  -94 614 -63 591 -98 502 -98 802 -300 -700 -900 
               
               
                
Kalkylerad kapitalkostnad 104 701 69 373 112 546 108 824 -3 722 -4 478 -4 478 
Avskrivningar -88 054 -59 764 -97 912 -92 500 5 412 3 912 3 912 
                
Nettokostnad -1 600 979 -1 103 190 -1 720 117 -1 697 627 22 490 4 134 1 534 
                
Skatter och finansiella poster              
Finansverksamheten 1 717 897 1 214 310 1 741 168 1 824 856 83 688 56 052 41 167 
Exploatering 2 777 9 659 0 9 659 9 659 9 550 9 550 
                
Resultat före jämförelsestörande 
poster 119 695 120 779 21 051 136 888 115 837 69 736 52 251 
                
Jämförelsestörande poster -34 080 - - - - - - 
                
Årets resultat 85 615 120 779 21 051 136 888 115 837 69 736 52 251 
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Kommentarer till augustiresultatet och prognos 2022 
 
Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet redovisar ett överskott 
om 769 tkr per augusti. Överskottet beror i 
huvudsak på ännu ej uppkomna kostnader 
för kommunrevisionen, genomförande av 
valet och förberedelser för ny mandatperi-
od samt lägre sammanträdesarvoden än 
vad som är budgeterat. Prognosen för helå-
ret är ett överskott om 300 tkr. 
 
Kommunövergripande 
Utfallet för perioden uppgår till 28 683 tkr. 
Den sammantagna prognosen för kom-
munövergripande är ett överskott om 3 500 
tkr.  
De kommunövergripande medlen omfattar 
centrala medel avsatta för löneökningar, 
volymförändringar, kommunövergripande 
personalrelaterade kostnader och ökade 
driftskostnader maa investeringar samt 
räddningstjänst. Kostnader kopplat till in-
vesteringar, volymökningar samt personal-
relaterade kostnader förväntas ge ett över-
skott om 4 800 tkr vid årets slut.   
Medlemsavgiften till Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund följer för perioden 
budget, men förbundet prognostiserar ett 
underskott där Stenungsunds del är 1 300 
tkr. Underskottet är främst kopplat till för-
höjd beredskap.  
 
Sektor utbildning 
Sektor utbildning redovisar ett överskott 
om 13 119 tkr per augusti och prognosen 
för hela 2022 är ett överskott om 16 000 
tkr. Sektorns lönekostnader har ökat med 
2,1 % jämfört med samma period förra 
året. Ökningen ligger i linje med lönerörel-
sen. Bidrag från statliga myndigheter di-
rekt till sektorns verksamheter har minskat 
jämfört med motsvarande period 2021. En 

starkt bidragande orsak är att färre perso-
ner uppbär anställningsstöd från Arbets-
förmedlingen. Den så kallade Skolmiljar-
den som betalats ut till Stenungsunds 
kommun även 2022 har använts till insat-
ser som ska stärka barns och elevers möj-
ligheter att klara sina mål i de olika skol-
formerna. 
 
Sektorsövergripande 
Det sektorsövergripande ansvaret redovisar 
ett överskott om 4 708 tkr och prognostise-
rar ett resultat vid årets slut om 2 700 tkr. 
De medel som tilldelats sektorn 2022 för 
att kompensera för effekterna av covid-19 
är budgeterade här samtidigt som kostna-
derna som är förknippade med de insatser 
som genomförs bokförs i respektive verk-
samhet. Det prognostiserade överskottet 
grundar sig i låga personalkostnader till 
följd av olika vakanser under våren samt 
att kostnaden för skolskjuts just nu ligger 
lägre än budgeterat. Det finns en osäkerhet 
kring vad den slutliga kostnaden för skol-
skjuts blir på grund av den prisutveckling 
som varit på drivmedel. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett överskott om 246 
tkr per augusti medan prognosen är ett 
överskott om 4 400 tkr vid årets slut. Skill-
naden mellan resultat och prognos förkla-
ras av att verksamheten kommer att få 
budgetkompensation utifrån ökat antal 
barn. Under 2022 har förskolan ovanligt 
många inskrivna barn vilket leder till en 
effektiv verksamhet men också högre in-
täkter från barnomsorgstaxan. En del av 
ökningen i förskolorna beror på att den 
pedagogiska omsorgen minskat i omfatt-
ning och det påverkar även resultatet för 
verksamheten som helhet. 
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Grundskola 
Grundskolan redovisar ett överskott om 
3 091 tkr per augusti. Prognosen för 2022 
är ett överskott om 3 600 tkr. Fler skolen-
heter än tidigare visar följsamhet mot bud-
get samtidigt som omstruktureringen av 
Nyborg och svårigheterna att rekrytera till 
det flexibla särskilda stödet lett till mer-
kostnader på några enheter. Grundskolan 
har satsat på extra lovskola och läxhjälp, 
framför allt på högstadiet med hjälp av 
intäkterna från Skolmiljarden och de medel 
som avsatts i budget 2022 för att lindra 
effekterna av pandemin. 
 
Gymnasium 
Gymnasiet redovisar ett överskott om 
5 392 tkr per augusti och prognosen för 
2022 är ett överskott om 4 800 tkr. Det 
redovisade överskottet och likaså det pro-
gnostiserade resultatet beror till stor del på 
tjänster som varit vakanta under det första 
halvåret. Tjänsterna är nu tillsatta och 
överskottet förväntas inte öka ytterligare. 
Kostnaden för inköp av material har också 
varit relativt låg under vårterminen, men 
kommer att bli högre under höstterminen. 
Antalet sålda gymnasieplatser förväntas 
överstiga budget markant under hösttermi-
nen vilket ger marginaleffekter som får en 
positiv inverkan på både redovisat resultat 
och prognos.  
 
Särskola 
Utfallet för grund- och gymnasiesärskolan 
är ett överskott om 1 369 tkr och progno-
sen för 2022 pekar på ett överskott om 
1 100 tkr vid årets slut. Inom gymnasie-
särskolan har färre platser än budgeterat 
köpts under året samtidigt som några av de 
platser som har köpts är på en lägre nivå av 
stöd och därmed inte lika dyra som förvän-
tat.  
 
Stab stöd 
Stab stöd redovisar ett överskott om 1 873 
tkr per augusti och prognostiserar ett över-
skott om 1 200 tkr för 2022. Överskottet 
kommer från det flexibla särskilda stödet 

där det varit svårt att rekrytera rätt perso-
nal. 
 
Kompetens och utveckling 
Kompetens och utveckling redovisar ett 
underskott om 1 793 tkr och prognostiserar 
ett underskott om 400 tkr vid årets slut. 
Underskottet beror dels på ojämnvikten 
mellan in- och uthyrning av bostäder men 
framför allt på att det försörjningsstöd som 
bekostas av etableringsschablonen ökat 
markant. Anledningen till ökningen är att 
det tar längre tid för en nyanländ person 
som kommer till Stenungsund tills att hen 
är inskriven på Arbetsförmedlingen och 
därmed berättigad till etableringsersätt-
ning. Övriga delar av Kompetens och ut-
veckling tillsammans redovisar ett över-
skott. 
 
Kultur och fritid 
Utfallet för Kultur och fritid per augusti är 
ett underskott om 1 767 tkr och prognosen 
för året är ett underskott om 1 400 tkr. Un-
derskottet härrör från Stenungsund Arena 
och hamnverksamheten. Intäkterna på 
Arenan har inte återhämtat sig från pande-
min i den takt som tidigare förväntats. In-
om hamnverksamheten pågår en omställ-
ning med syfte att anpassa kostnaderna till 
de intäkter den verksamheten har. Övriga 
verksamheter inom Kultur och fritid har 
endast mindre avvikelser, positiva och ne-
gativa. 
 
 
Sektor socialtjänst 
Sektor socialtjänst redovisar per augusti en 
positiv budgetavvikelse på 3 888 tkr. På 
helår prognostiserar sektorn ett underskott 
om 1 500 tkr vilket är en förbättring med 1 
200 tkr mot apriluppföljningen. Underskot-
tet förklaras i huvudsak av ökade personal-
kostnader till följd av hög sjukfrånvaro, 
dels på grund av den fjärde covidvågen i 
början på året och på grund av fortsatt hög 
korttidsfrånvaro. Sektorn har höga kostna-
der för övertid då befintlig personal behövt 
täcka upp. Verksamheten har också ett ökat 
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behov av LSS platser som i dagsläget köps 
in.   
Sektorn har erhållit statsbidrag med syftet 
att höja kompetensen hos medarbetarna 
genom att utbilda personalen på arbetstid. 
Bidraget genererar motsvarande kostnad i 
form av månadslön. Sektorn har också er-
hållit statsbidrag för att säkerhetsställa en 
god vård och omsorg för äldre, samt stats-
bidrag riktade mot att höja kvalitén på de-
mensvården och hemsjukvården. Totalt 
uppgår statsbidragen till ca 25 000 tkr.  
 

Sektorsövergripande 
Sektorsövergripande redovisar för perioden 
ett överskott om 3 697 tkr och prognostise-
rar för året ett överskott om 4 500 tkr. 
Överskottet består av ofördelade medel för 
post-covid samt prestationsbaserat statsbi-
drag. 
 
IFO 
IFO redovisar för perioden ett överskott 
om 6 658 tkr och prognosen är positiv och 
uppgår till 5 500 tkr och förklaras av oför-
delade medel, lägre kostnader för place-
ringar av barn, unga och vuxna än budgete-
rat samt vakanta tjänster. Verksamheten 
har fortsatt höga kostnader för egna och 
köpta familjehem.  
Kostnaderna för försörjningsstöd är lägre 
än budgeterat. Antal ärenden har minskat 
med 30 jämfört med samma period föregå-
ende år. Behovet av att öka självförsörj-
ningsgraden kvarstår dock. Verksamheten 
arbetar tillsammans med AME för att se 
över arbetssätt för de personer som har en 
ohälsa som arbetshinder. 
 
Funktionshinder 
Funktionshinder redovisar för perioden ett 
underskott om 7 821 tkr. Prognosen är ne-
gativ och uppgår till 13 200 tkr. Antalet 
personer som har behov av särskilt boende 
enligt LSS har ökat. Detta har gjort att 
kommunen har platsbrist i egen regi och 
köpta platser har därför ökat. 

Ett nytt LSS-boendet är under uppbyggnad 
och väntas tas i drift juli 2023, men väntas 
inte täcka nuvarande behov. 
 
Vård och omsorg 
För perioden redovisar vård och omsorg ett 
överskott om 1 354 tkr. Prognosen på helår 
är ett överskott på 1 200 tkr. Prognosen är 
en förbättring mot april med 1 100 tkr.  
Prognosen för kommunal hälso- och sjuk-
vård är ett överskott om 500 tkr då verk-
samheten kompenseras av statsbidrag som 
finansierar del av sommarkostnader för 
inhyrda sjuksköterskor och vikarier samt 
finansierar den personal som arbetat under 
semesterperioden och som blivit kompen-
serade med sommartillägg.  
Prognosen för ordinärt boende är ett över-
skott på 3 500 tkr. Verksamhetens över-
skott finns inom hemtjänstdistrikten, där 
antalet mindre omfattande beslut ökat sam-
tidigt som de tyngre besluten minskats. 
Detta har gjort att verksamheten kunnat 
utnyttja personalen bättre. Verksamheten 
personlig assistans gör ett överskott på 
grund av att Försäkringskassan tagit beslut 
att stå för en del av kostnaden för ett ären-
de där kommunen tidigare belastats med 
hela kostnaden. Vidare råder svårigheter 
att rekrytera personal.  Det som drar ner 
prognosen är korttidsverksamheten där det 
råder platsbrist i egen regi vilket gör att 
verksamheten tvingas köpa platser. 
Prognosen för SÄBO är ett underskott på 2 
300 tkr. Perioden präglas av stor sjukfrån-
varo på grund av covid-19 som under året 
belastar enheterna. Verksamheten hade 
under våren en frånvaro på över 20 %.  
Detta har genererat kraftigt ökade kostna-
der för övertid och vikarier, vilket delvis 
kompenserats av ersättning för sjuklöne-
kostnader, Verksamheten har också extra 
förstärkning på vissa avdelningar på grund 
av ökad vårdtyngd. 
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Sektor samhällsbyggnad 
Sektor samhällsbyggnad exklusive avgifts-
finansierad verksamhet redovisar ett över-
skott om 2 400 tkr för perioden. Helårs-
prognosen för sektorn är ett underskott på 
1 200 tkr.  
Exploatering redovisar ett underskott om 
319 tkr. Prognosen för helåret visar ett 
överskott om 300 tkr. Prognosen beror 
delvis på en arrendeintäkt som inkommit 
under året men som avser tidigare år. Va-
kanta tjänster under början av året ger ett 
överskott som också bidrar till prognosen.   
Bygg Miljö redovisar ett underskott om 
192 tkr för perioden. Prognosen för helåret 
är en budget i balans. Intäkterna inom mil-
jö och livsmedel väntas ligga nivå med 
budget, medan bygglovsintäkterna väntas 
öka något och täcka upp det nuvarande 
underskottet.  
Strategi Samordning redovisar ett över-
skott om 793 tkr för perioden. Prognosen 
för helåret visar på en budget i balans. Ar-
bete pågår inom verksamheten och kostna-
der kommer att uppstå under hösten. Verk-
samheten planerar att genomföra alla ex-
trasatsningar som tilldelats i budget.  
Infrastruktur redovisar ett samlat överskott 
om 2 726 tkr för perioden. Prognosen för 
helåret visar på en ekonomi i balans. Verk-
samheten har en strukturerad plan för in-
satser inom gata och trafik under hösten 
som kommer förbruka det uppbygga över-
skottet.  
Färdtjänst redovisar ett underskott på 1 
352 tkr. Prognosen visar ett underskott på 
2 000 tkr. Underskottet beror på en kombi-
nation av ökade kostnader hos Västtrafik 
och ökade volymer samt avtal för personli-
ga färdtjänstresor med taxi som löper ut 
under året.  
Bostadsanpassningens utfall och prognos 
följer i allt väsentligt budget. Dock är pro-
gnosen något osäker på grund av att en-
skilda ärenden kan ha stor påverkan på 
resultatet. 
 

VA-enheten, avgiftsfinansierad 
Vatten och avlopp redovisar ett underskott 
för perioden på 889 tkr. Inför året har en 
taxejustering gjorts med 12 % och intäk-
terna beräknas nu täcka verksamhetens 
kostnader samt på sikt bidra till att betala 
tillbaka den skuld verksamheten har till 
taxekollektivet. Under senare delen av pe-
rioden har verksamheten haft höga kostna-
der för serviser som krävt långa lednings-
dragningar vilket gjort dem ovanligt dyra. 
Även ökat underhåll på ledningsnätet samt 
kostnader för inköp av vattenmätare bidrar 
till ökade kostnader under perioden. Utfal-
let för året väntas följa budget.  
Avfall, avgiftsfinansierad 
Avfall inklusive slam redovisar för perio-
den ett överskott om 620 tkr. Verksamhe-
ten kommer under året påföras kostnader 
för borttagande av osorterat abonnemang. 
Det kommer innebära engångskostnader i 
form av inköp av kärl och ökade entrepre-
nadkostnader i form av ökat antal töm-
ningar. Verksamheten har även kostnader 
för markinköp vid deponin Rinnela. För-
valtningen ser en fortsatt ökning av kost-
nader för bränsle och utsläppsrätter vilket 
också leder till ökade kostnader för verk-
samheten. Renova har de senaste åren haft 
lägre kostnader för sin entreprenad och 
kommunen har erhållit en återbetalning i 
slutet av året. Detta belopp är det dock 
svårt att redan nu bilda sig en uppfattning 
om. Prognosen för året är en budget i ba-
lans.   
 
Försäljning av exploateringsfastigheter 
Under året har verksamheten sålt fastighe-
ten Bråland 2:44 och fastigheten 1:226 
Stora Höga som genererat en vinst om 
9 659 tkr. Inga ytterligare försäljningar är i 
dagsläget på gång. 
 
Extra satsningar i budget 
Samhällsbyggnad har tilldelats medel för 
extra satsningar i budget som ska användas 
till belysning, gatuunderhåll, datorer, kom-
pentensutveckling, vintercyklister, miljö-
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vård, medfinansiering av Orustbron och 
motverka effekter av corona. Dessa medel 
kommer att förbrukas. 
 
Sektor stödfunktioner  
Sektor stödfunktioner redovisar per augusti 
en positiv avvikelse om 6 376 tkr. Prognos 
för helår beräknas till ett överskott på 3 
700 tkr.  
  
Stabsfunktionerna 
Utfallet per augusti är positivt och uppgår 
till 3 537 tkr. De huvudsakliga anledning-
arna till avvikelsen är att ett par av de sats-
ningar som kommunfullmäktige beslutat 
om inte verkställts, samt att personalkost-
naderna på grund av ej tillsatta tjänster och 
tillfälliga vakanser är lägre. Prognosen för 
helår är ett överskott om 3 000 tkr.  
  
Fastighet  
Fastighet redovisar per augusti ett över-
skott om 760 tkr. En positiv avvikelse i 
augusti är normalt för perioden och kan 
hänföras till att sommarmånaderna gene-
rellt är mindre kostsamma än årets övriga 
månader. Prognos för helår är ett överskott 
om 1 000 tkr. Det prognostiserade över-
skottet beror i huvudsak på lägre kostnader 
för energi och uppvärmning. 
 
Service  
Utfallet för service uppgår för perioden till 
en positiv avvikelse om 2 079 tkr. Över-
skottet är väntat och beror på begränsad 
verksamhet under sommarmånaderna. Pro-
gnos för funktionen beräknas till ett under-
skott om 300 tkr. 
Måltidsverksamheten prognostiserar ett 
underskott om 300 tkr. Det beror dels på 
högre personalkostnader främst relaterade 
till ombyggnationen av Nösnäs produk-
tionskök, dels på höga kostnader för livs-
medel. Underskottet hade varit större om 
kommunfullmäktige inte tillskjutit medel 
till måltid. Prisutvecklingen framåt är svår 
att förutse, men bedömningen är att livs-
medelspriserna, bland annat på grund av 
Ukraina-krisen och stigande energipriser, 

kommer fortsätta öka under året. Vaktmäs-
teri förväntas göra ett överskott om 100 tkr 
och lokalvård förväntas klara sin budget 
utan avvikelse. Parkverksamheten progno-
stiserar ett underskott om 100 tkr. Det be-
ror främst på att verksamhetens budget är 
otillräcklig för att finansiera verksamhe-
tens löpande kostnader. 
 
Finansverksamheten 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Årets skatteintäkter och statsbidrag pro-
gnostiseras till 1 843 576 tkr och är base-
rad på SKR:s augustiprognos. Prognosen 
innebär en positiv budgetavvikelse om 73 
865 tkr, vilket är 27 883 tkr bättre än pro-
gnosen i april. 
 
Skatteintäkterna har en positiv prognos på 
26 837 tkr. Avvikelsen innefattar en korri-
gering på såväl årets som föregående års 
skatteintäkter. Förklaringen till avvikelsen 
är en starkare utveckling av lönesumman 
än i tidigare prognoser.  
 
De generella statsbidragen har en positiv 
prognos på 47 028 tkr. Den största avvikel-
sen avser inkomstutjämningen och uppgår 
till 22 594 tkr. Avvikelsen grundar sig i ett 
högre invånarantal och en lägre skattekraft 
i Stenungsund än tidigare prognoser. Vida-
re har kommunen erhållit generella statsbi-
drag för att hantera finansieringen med 
anledning av kriget i Ukraina, medel från 
de så kallade skolmiljarderna, bidrag till 
följd av färre timanställda inom äldre-
omsorgen samt för att öka antalet sjukskö-
terskor inom SÄBO. Av dessa går 10 284 
tkr till respektive verksamhetsområde.  
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansnettot uppgår för perioden uppgår 
till -13 882 tkr och prognosen för helåret är 
-18 600 tkr, vilket är 1 900 tkr sämre än 
budget och en försämring med 1 900 tkr 
jämfört med aprilprognosen.  
 
De finansiella intäkterna prognostiseras 
generera ett överskott om 1 800 tkr och 
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beror främst på överskottsutdelning från 
Kommuninvest och en högre aktieutdel-
ning från Stenungsundshem AB än budge-
terat. 
 
De finansiella kostnaderna prognostiseras 
generera ett underskott om 3 700 tkr. De 
finansiella kostnaderna kopplat till pen-
sionsskulden beräknas bli 5 500 tkr högre 
än budgeterat. Detta vägs upp av att räntor 
på lån beräknas bli 2 000 tkr lägre än bud-
get. Investeringsvolymen bedöms inte 
uppgå till samma nivå som budgeterat, 
vilket gör att lånevolymen inte behöver 
höjas upp till den nivå som budgeterats.   
 
 
 
 

Pensioner och arbetsgivaravgifter 
Nettot för pensioner och arbetsgivaravgif-
ter prognostiseras till ett överskott om 
11 700 tkr. 
 
Kostnaderna för pensioner, som är basera-
de på KPA:s augustiprognos, beräknas 
uppgå till 2 500 tkr lägre än budgeterat. 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen står 
för den största delen av avvikelsen. Intäk-
terna från PO-pålägget är högre än budge-
terat medan arbetsgivaravgifterna är lägre 
än budgeterat. Vidare har de lagstadgade 
arbetsgivaravgifterna sänkts för ungdomar, 
vilket påverkar kommunens resultat posi-
tivt. Kommunen har också erhållit bidrag 
för ersättning av sjuklönekostnader.  
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Augustiresultat samt prognos för bolagen 
 

  Stenungsundshem  Stenungsunds Energi Stiftelsen Stds Fjärrvärme 
  Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Prognos 
mnkr 2022-08 helår 2022 2022-08 helår 2022 2022-08 helår 2022 
              
Intäkter 130,9 193,9 31,7 52,5 1,7 2,5 
Kostnader -72,6 -122,3 -26,7 -45,2 -1,4 -2,1 
Avskrivningar -24,8 -37,1 -3,7 -5,5 -0,3 -0,4 
Periodens rörelseresul-
tat 33,5 34,5 1,3 1,8 0,0 0,0 
             
Finansiella intäkter 0,1 0,1 - - - - 
Finansiella kostnader -2,5 -6,5 -0,3 -0,5 - - 

Periodens resultat efter 
finansiella poster 31,0 28,0 1,0 1,3 0,0 0,0 

 
 
Stenungsundshem 
Resultatet per augusti uppgår till 31,0 
mnkr.  
Intäkterna uppgår till 130,8 mnkr, vilket är 
1,6 mnkr högre än budget beroende på 
färre vakanser och högre intäkter från loka-
ler och garage.   Kostnaderna uppgår till 
72,6 mnkr, vilket är 5,2 mnkr lägre än 
budget och beror på lägre kostnader för 
fastighetsskötsel och städ. Elkostnaderna är 
lägre än budget tack vare fast elavtal som 
gör att bolaget inte drabbas av kostnadsök-
ningen på marknaden. Personalkostnaderna 
är också lägre på grund av vakanser på 
ledande funktioner. 
Prognosen för året är ett resultat om 28,0 
mnkr. Intäkterna beräknas vid årets slut 
följa budget. Kostnader för fastighetssköt-
sel beräknas bli lägre än budget medan ett 
ökat behov av underhållsarbete beräknas 
generera högre kostnader. Sammantaget 
beräknas kostnaderna bli något lägre än 
budgeterat.   
Kapitalkostnaderna förväntas följa budget. 
 
Stenungsunds Energi och Miljö AB 
Stenungsunds Energi och Miljö AB redo-
visar ett resultat för perioden om 1,0 mnkr. 
Försäljningen och intäkterna följer budget.   

Kostnaderna är högre än budgeterat till 
följd av kraftigt ökade priser på el och bio-
gas.   
Prognosen för helåret pekar på ett resultat 
på 1,3 mnkr. Energipriset till kund kommer 
höjas med 15 öre/kWh den 1:e november 
för att möta den kostnadsökning som råder 
på marknaden. Kostnadernas utveckling är 
dock osäker och kan påverka resultatet 
avsevärt.  
Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme 

Intäkter och kostnader beräknas följa bud-
get. 
 
Södra Bohusläns Räddningstjänstför-
bund  
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund 
prognostiserar ett underskott för året om 4 
200 tkr. Underskottet härrör sig till ökade 
personalkostnader. Förbundet har fortsatt 
svårigheter att tillsätta deltidstjänster 
(RIB). För att bibehålla den operativa för-
mågan har detta inneburit högre kostnader 
för inköp av personal främst inköp av hel-
tidspersonal och vikarier. Underskottet 
beror också på att ett skadestånd betalats ut 
för brott mot anställningsskyddslagen.  
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Soltak AB 
Soltak AB redovisar för perioden ett resul-
tat om 5,6 mnkr. Det positiva resultatet är 
till stor del hänförligt till semesterskulds-
redovisningen och lägre kostnader för pen-
sioner.  Prognosen för året är ett resultat på 
0,0 mnkr. 
 

 
 
Soliditet 
Sett över en treårsperiod har soliditeten för 
bolagen inom kommunkoncernen haft en 
positiv utveckling. Detta skapar förutsätt-
ningar för en finansiell stabilitet för kom-
mande år.  
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Investeringsredovisning  

Investeringar sedan projektets start Årets investeringar
Beslutad Ack Budget- Budget Utfall Avvikelse Prognos Prognos

tkr totalbudget utfall Prognos avvikelse 2022 aug aug 2022 avvikelse

Större investeringar
- Hallerna högstadium 193 806 115 939 177 000 16 806 110 550 84 428 26 122 107 500 3 050
- Nösnäs kök och matsal 42 175 37 189 44 000 -1 825 26 675 22 013 4 662 28 500 -1 825
- Kyrkenorumskolan ombyggn. 22 030 15 398 19 500 2 530 15 562 9 104 6 458 13 032 2 530
- Nya klassrum Nösnäs 16 300 11 057 16 300 0 15 405 10 047 5 358 14 000 1 405
- LSS Söbacken 25 620 2 087 25 620 0 17 612 1 079 16 533 9 300 8 312
- Stora Högaskolan 39 901 15 096 24 805 30 741 9 160
- Norra Hallerna förskola 15 410 11 15 399 110 15 300
- Kommunhus ABA 13 790 4 904 8 886 12 300 1 490
- Jörlandaskolan ombyggn. 10 000 2 398 7 602 3 300 6 700

 - Resecentrum 20 902 3 987 16 915 17 200 3 702
 - Markinköp 31 140 0 31 140 0 31 140
 - Investeringsreserv 1 295 0 1 295 0 1 295

Lokalinvesteringar 32 767 8 352 24 415 20 074 12 693
Sektor utbildning 33 023 9 319 23 704 29 745 3 278
Sektor socialtjänst 3 700 1 083 2 617 3 700 0
Sektor stödfunktioner 10 366 4 052 6 314 8 721 1 645
Sektor Samhällsbyggnad 37 817 12 564 25 253 30 026 7 791

VA 73 351 14 267 59 084 42 063 31 288
17 900 620 17 280 1 500 16 400

Summa investeringsutgifter 527 166 203 324 323 842 371 812 155 354

Investeringsbidrag 0 -1 240 1 240 -993 993
VA anslutningsavgifter 0 -5 714 5 714 -5 714 5 714

Exploatering
Gata 14 500 1 651 12 849 1 651 12 849
VA anslutningsavgifter -1 000 -5 228 4 228 -6 000 5 000
VA utgifter 21 308 371 20 937 1 120 20 188
Summa Nettoinvesteringar 202208 561 974 193 164 368 810 361 876 200 098

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avfall Återvinningscentral 
Stora Höga
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Investeringsredovisning 
 

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 
193,2 mnkr för perioden, motsvarande siff-
ra föregående år uppgick till 98,7 mnkr. 
Prognosen uppgår till 361,9 mnkr vilket är 
200,1 mnkr lägre än årets investeringsbud-
get och 47,4 mnkr lägre än prognosen i T1. 
Anledningen till att prognosen för investe-
ringarna är lägre än budgeterat är bland 
annat förskjutningar i tidsplaner på grund 
av tex överklaganden och längre ledtider 
samt högre prognostiserade inkomster för 
anläggningsavgifter. 
Investeringar delas in i  

• Större investeringar 
• Lokaler 
• Sektorernas löpande årliga investe-

ringar 
• Övriga investeringar inom sam-

hällsbyggnad 
• Investeringar inom den avgiftsfi-

nansierade verksamheten 
 

Det pågår flera såväl större som mindre 
investeringsprojekt i flera olika faser. Vis-
sa förbereds för upphandling, andra är på-
gående. Sektorernas löpande investeringar 
beräknas till största delen falla ut enligt 
budget för 2022.  

 
Kommentar till större investerings-
projekt 
I flera av de större projekten råder en osä-
kerhet avseende leverans av material samt 
ökade priser utifrån rådande världsläge. 
Osäkerheten kan komma att påverka pro-
jektets prognoser. 
Hallernas nya högstadieskola är i full pro-
duktion. Skolan förväntas tas i drift höst-
terminen 2023 och prognosen uppgår till 
177,0 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse 
om 16,8 mnkr. Avvikelsen beror på att 
anbudet var lägre än kalkylerat.   
 

Till- och ombyggnationen av Nösnäs kök- 
och matsal är i sin slutfas. I dagsläget på-
går arbetet med att testköra samt driftsätta 
kökets installationer samt färdigställa ute-
miljön. Lokalerna tas i bruk under hösten 
2022 och total prognos uppgår till 44 
mnkr, vilket ger en negativ avvikelse om 
1,8 mnkr. Avvikelsen beror på att stomme 
och fasad var i sämre skick än förväntat. 
 
Ombyggnationen av Kyrkenorumskolan är 
besiktigad och verksamheten har tagit lo-
kalerna i drift. Under resans gång har pro-
blem med fukt påträffats, främst i byggan-
dens grund. En åtgärdsplan har tagits fram 
och arbetats in i projektet. Prognos beräk-
nas till 19,5 mnkr vilket ger en positiv av-
vikelse om 2,5 mnkr. Den positiva avvikel-
sen beror på att anbudet blev lägre än bud-
geterat. 
 
Tillbyggnaden av fyra nya klassrum på 
Nösnäsgymnasiet är i full produktion. 
Byggnaden är rest och innerväggar är un-
der konstruktion. Hela projektet beräknas 
vara färdigt och tas i bruk under januari 
2023 och prognosen är i enlighet med bud-
get, 16,3 mnkr. 
 
Byggnationen av LSS Söbacken är påbör-
jad sedan juni månad. Pålning är avslutad 
och nu pågår arbete med bottenplattan. 
Slutbesiktning av det nya boendet är plane-
rad till juli 2023. Prognos för projektet 
uppgår till 25,6 tkr vilket följer budget. 
 
Etapp 1 avseende tillbyggnad av Stora 
höga F-6 är färdigställd i sin helhet och 
verksamheten har tagit lokalerna i bruk. 
Under april månad har även arbetet med 
ombyggnationen av högstadiets kök och 
matsal inletts och entreprenaden beräknas 
stå klar inför höstlovet 2022. Likaså är 
projekteringen för ny infart till högstadie-
byggnaden avslutad. Arbetena kan påbör-
jas först under våren 2023 utifrån krav från 
länsstyrelsen gällande vattenverksamhet i 
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ån. Hela ombyggnationen inklusive infarter 
planeras stå färdigt hösten 2023. 

 

I början av maj månad startade projekte-
ringen av Stora höga återvinningscentral. 
Projektet är försenat på grund av fler ut-
redningar än planerat i förslagsarbetet. 
Under senhösten slutförs projektering och 
upphandling påbörjas. Förhoppningen är 
att byggnation kan starta i januari 2023. 
Hela anläggningen planeras tas i drift hös-
ten 2024. 
 
Hallerna förskola är färdigprojekterad men 
på grund av en överklagan gällande bygg-
lov är projektet försenat. Förhoppningen är 
att byggnationen kan starta under första 
kvartalet 2023.  
 
Ombyggnationen av kommunhusets andra 
aktivitetsbaserade kontorsyta är full i pro-
duktion. Alla ytskikt byts ut och nytt venti-
lationssystem installeras. Projektet plane-
ras vara färdigställt i december 2022. Pro-
gnos för projektet uppgår till 13,8 tkr vilket 
är i enlighet med budget. 
 
Ny- och ombyggnationen av Jörlandasko-
lan är under upphandling. Byggstart kom-
mer ske under kvartal 1 2023 och hela pro-
jektet ska stå klart till höstterminen 2024. 
 
Projekteringsarbete för projekt Resecent-
rum fortgår, prognos för 2022 uppgår till 
17,2 mnkr jämfört med budgeterade 20,9 
mnkr. 

 
Projektet för kommunalt avlopp i Svarte-
hallen/Sågen fortgår enligt plan och pro-
gnosticeras i enlighet med budget. 

 

Projektet sammanbyggd färskvattenledning 
med Kungälv är förskjutet och beräknas 
genomföras nästkommande budgetår. Pro-
gnos för 2022 uppgår till 2,2 mnkr jämfört 
med budgeterade 14,9 mnkr.   
 

Investeringsreserven 

2022-03-03: Kommunfullmäktige beslutar att till-
gänglighetsanpassning av kommunens badplatser 
tidigareläggs så mycket det går och att finansiering 
ska ske ur investeringsreserven. Med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut har 600 tkr reserverats 
till tillgänglighetsanpassning av kommunens bad-
platser ur investeringsreserven. 

2022-03-21: Kommunstyrelsen beslutar att ian-
språkta 2,2 mnkr ur investeringsreserven för 2022. 
Medlen är avsedda att användas till att köpa en ny 
lastbil som ska användas i lastbilsutbildningen 
inom vuxenutbildningen.  

2022-04-25: Kommunstyrelsen beslutar att ian-
språkta 1,2 mnkr till hotellås för särskilt boende 
och funktionshinder från investeringsreserven för 
2022 

2022-05-23: Kommunstyrelsen beslutar om igång-
sättning av byggnation del av kommunhus till akti-
vitetsbaserade arbetsplatser med en investerings-
budget om 17 mnkr. Utökningen med 5 mnkr finan-
sieras med medel från investeringsreserven. 

2022-05-23: Kommunstyrelsen beslutar att ian-
språktaga 2,5 mnkr ur kommunstyrelsens investe-
ringsreserv 2022, till konstgräs på Ödsmåls IKs 
anläggning i Ödsmål. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Personalstruktur 
Under perioden januari-juni 2022 har antalet månadsanställda ökat med 212 personer jämfört 
med samma period föregående år. Antalet tillsvidareanställda har ökat mer än antalet tidsbe-
gränsat anställda. Den största personalförändringen har skett inom sektor socialtjänst där anta-
let månadsavlönade har ökat med 153 personer. Den största förklaringen till ökningen är att 
sektorn i större uträckning än tidigare anställt sommarvikarierna med en månadsanställning 
istället för en timanställning. Vidare har det funnits ett ökat personalbehov utifrån frånvaro 
kopplat till covid-19 i början av året. 
Samtidigt som antalet anställda inom kommunen har ökat har även den externa personalom-
sättningen ökat med 1,9 % sedan mätningen samma period föregående år. Personalomsätt-
ningen januari- juni 2022 motsvarar nu de nivåer kommunen hade innan pandemin.  
Medelåldern inom kommunen har i stort sett varit oförändrad de senaste fem åren och ligger 
runt 45 år. 
De förväntade pensionsavgångar under 2022, det vill säga personer som uppnår 65 års ålder, 
är 19 personer. Antalet pensionsavgångar förväntas öka varje år fram till och med 2025 då 
pensionsavgångarna förväntas vara 58 stycken. Det är inom grundskolan och funktionshinder 
som pensionsavgångarna förväntas vara som störst.  
En insats som genomförs för att underlätta generationsväxlingen för vissa yrkesgrupper och 
för att skapa ett hållbart arbetsliv för äldre, är pilotprojektet 80-90-100. Det påbörjades 2021 
och sträcker sig till och med 2023. 80-90-100-modellen innebär att personen arbetar 80 %, får 
90 % av lönen och 100 % av tjänstepensionen. 
 
Sysselsättningsgrad 
Andelen heltidsanställda har sedan föregående mätning ökat med 0,4 procentenheter och lig-
ger för perioden på 77,3 %. Detta har i sin tur inneburit att den genomsnittliga sysselsätt-
ningsgraden har ökat med 0,1 procentenheter till 94,5 %. Den genomsnittliga sysselsättnings-
graden har gradvis ökat sedan 2019. Detta stämmer väl överens med kommunens målsättning 
om att Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsgivare och öka ande-
len heltidsanställningar. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare vill kommunen dessutom minska andelen anställningar 
som understiger 70 % sysselsättningsgrad. Jämfört med föregående mätning 2021 är detta 
något som kommunen åstadkommit, då andelen anställningar under 70 % sysselsättningsgrad 
har minskat med 0,9 procentenheter och ligger nu på 3,9 % under perioden januari-juni 2022. 
 
Könsfördelning 
Sedan mätningen januari-juni 2021 har antalet män ökat inom samtliga sektorer. Detta är en 
förändring gentemot föregående års delårsbokslut, där antalet män hade minskat inom tre av 
kommunens fyra sektorer. Under perioden januari-juni 2022 har även den totala andelen män 
ökat inom kommunen med 2,4 procentenheter och uppgår nu till 20,7 %. Detta rör sig om en 
ökning på totalt 107 personer. 
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Sjukfrånvaro 
Ytterligare en indikation som mäter kommunens målsättning i att vara en attraktiv och hälso-
sam arbetsgivare är att minska sjukfrånvaron från föregående kalenderår. Det hälsofrämjande 
arbetet är en mycket viktig del i detta. Kommunen arbetar aktivt med tidiga insatser vid sjuk-
frånvaro, gör tillfälliga arbetsanpassningar och arbetar med rehabilitering av sjukskriven per-
sonal för att minska antalet långtidssjukskrivningar.   
Trots ett aktivt arbete med att förebygga sjukfrånvaro har den totala sjukfrånvaron ökat med 
0,1 procentenheter sedan motsvarande tidsperiod 2021 och ligger vid nuvarande mätning på 
8,2 %. Den avgörande orsaken till en ökad sjukfrånvaro är covid-19 i början av 2022. Detta 
kan tydligt ses i och med att andelen korttidssjukfrånvaro (sjukdag 1–14) har ökat markant. 
Av den totala sjukfrånvaron på 8,2 % består 52,8% av korttidssjukfrånvaro. 
 
Sjukfrånvaron har under perioden januari-februari 2022 ökat inom sektor socialtjänst och sek-
tor samhällsbyggnad jämfört med samma period 2021. I de övriga två sektorerna är sjukfrån-
varon oförändrad. 
 
Rekrytering 
Under januari-juni 2022 publicerade kommunen 265 annonser (varav 196 tillsvidaretjänster). 
Detta kan jämföras med motsvarande period 2021 då kommunen publicerade 195 annonser 
(varav 138 tillsvidaretjänster). Stenungsunds kommun har därmed annonserat betydligt fler 
fasta anställningar i form av tillsvidareanställningar under perioden januari-juni 2022 jämfört 
med samma period 2021, vilket delvis kan förklaras med en högre personalomsättning. 

  

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

Antal anställda             

Sektor utbildning 244 960 1204 264 958 1222 

Sektor socialtjänst 97 783 880 168 865 1033 

Sektor samhällsbyggnad 39 58 97 44 74 118 

Sektor stödfunktioner 61 176 237 72 195 267 

Sjukfrånvaro i procent**             

Sektor utbildning 5,2% 8,1% 7,5% 4,1% 8,4% 7,5% 

Sektor socialtjänst 6,2% 10,6% 10,1% 8,0% 10,9% 10,4% 

Sektor samhällsbyggnad 2,6% 3,3% 3,0% 2,6% 3,8% 3,3% 

Sektor stödfunktioner 2,8% 8,1% 6,7% 3,9% 7,6% 6,7% 

Totalt  4,9% 8,9% 8,1% 4,9% 9,1% 8,2% 
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2021 2022 

Andel med heltidsanställning 76,9% 77,3% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94,4% 94,5% 

Andel anställda under 70%  4,8% 3,9% 

 

Statistiken avser perioden januari-juni och är framtagen den 31 augusti och gäller månadsavlönade (AB) alla 
anställningsformer. 

*Personalomsättning i procent gäller tillsvidareanställda (AB). 

** Statistik gällande sjukfrånvaro gäller alla sysselsättningsgrupper (AB) och alla anställningsfor-
mer.       

  

  2021 2022 

Antal anställda     

Tillsvidareanställda 2 186 2 301 

Tidsbegränsade anställda 229 326 

ÅA Tillsvidareanställda 2 080 2 205 

ÅA Tidsbegränsade anställda 199 282 

Totalt antal anställda 2 415 2 627 

Personalomsättning i procent* 4,3% 6,2% 

Könsfördelning     

Andel kvinnor 81,7% 79,3% 

Andel män 18,3% 20,7% 

Medelålder kvinnor 45,4 44,7 

Medelålder män 45,6 43,5 

Medelålder totalt 45,4 44,5 

Sjukfrånvaro  2021  2022 

Total sjukfrånvaro i procent 8,1% 8,2% 

Andel av sjukfrånvaron 60 dagar eller mer 39,2% 34,6% 

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,9% 9,1% 

Sjukfrånvaron för män 4,9% 4,9% 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,1% 7,4% 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 7,8% 7,3% 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 9,0% 9,4% 

Chefer     

Antal kvinnor 92 101 

Antal män 23 23 

Totalt antal chefer 115 124 
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Måluppfyllelse 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen ställer krav på att kom-
muner ska ha god ekonomisk hushållning 
och en ekonomi i balans. Kommunen ska i 
enlighet med detta ange både finansiella 
mål och verksamhetsmål för att god eko-
nomisk hushållning ska uppnås.   
Kommunfullmäktige i Stenungsund har i 
Strategisk plan 2022- 2024, Budget 2022 
angivit mål som beskriver den politiska 
viljan. Målen ska stämmas av både i hel- 
och delårsbokslut.   
I Stenungsunds kommun uppnås god eko-
nomisk hushållning genom att 70 % av de 
finansiella målen samt inriktningsmålen är 
uppfyllda eller delvis uppfyllda.  
I augusti 2022 görs prognosen att alla fyra 
finansiella mål och 75 % av inriktningsmå-
len är uppfyllda. Med hänvisning till detta 
görs också prognosen att Stenungsunds 
kommun under 2022 kommer att bedriva 
en verksamhet med god ekonomisk hus-
hållning.  

Resultat finansiella mål 
Nettokostnadsandelen, inklusive fi-
nansnetto och hela pensionsskuldens 
förändring, ska inte överstiga 98 % i 
genomsnitt över rullande sexårsperio-
der.  

Prognosen uppgår till 92,6 % för 2022. 
Genomsnittet för den senaste sexårsperio-
den beräknas uppgå till 94,3 % och målet 
beräknas därmed bli uppfyllt. 

Självfinansieringsgraden av investering-
arna, i skattefinansierad verksamhet, 
ska uppgå till minst 70 % sett över rul-
lande sexårsperioder. 
Prognosen uppgår till 70,5 % för 2022. 
Genomsnittet för den senaste sexårsperio-
den beräknas uppgå till 94,5 % och målet 
beräknas därmed bli uppfyllt. 

Soliditeten ska förbättras eller hållas 
oförändrad.   
I bokslut 2021 uppgick soliditeten till 25,8 
%. Soliditeten förväntas uppgå till 28,7 % 
vid årets slut. Målet beräknas därmed bli 
uppfyllt. 
Kommunen klassificerar alla hyresavtal 
som operationell leasing. En genomlysning 
av avtalen pågår för att utvärdera om det 
finns avtal som ska omklassificeras till 
finansiell leasing. En sådan förändring 
skulle innebära en ökad skuld i balansräk-
ningen som kan få en negativ effekt på 
soliditeten.  
Kommunens skattesats ska vara oför-
ändrad under mandatperioden. Kom-
munen skattesats har inte förändrats, målet 
är därmed uppfyllt 
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Uppföljning inriktningsmål augusti 
Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. 
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för varje mål. Indikatorerna hämtas från kommunda-
tabasen Kolada som möjliggör en jämförelse med landets kommuner. Indikatorerna publiceras 
en gång per år och tidpunkt för publicering varierar, i tertialuppföljning per 2022-08-31 finns 
ännu inga data för 2022 att tillgå och i vissa fall är 2021 ännu inte publicerade. Utfallet visar 
dels utvecklingen över flera års tid i den egna kommunen samt hur utfallet förhåller sig till 
andra kommuner i landet.  
I tabellerna nedan används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till 
jämfört med andra kommuner i landet. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter 
sina resultat, och de 25% bästa resultaten får grön färg, de 25% sämsta får röd färg och de i 
mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med vit färg. 
  Bästa 25%      Mittersta 50%      Sämsta 25%      Ingen data 

I tabellerna nedan används pilar för att tydliggöra trenden för det senaste året det finns 
uppgifter. En uppåtvänd pil visar på en positiv trend och en nedåtvänd pil visar på en negativ 
trend. En horisontell pil visar på att ingen förändring har skett. 
      Positiv trend            Negativ trend                    Ingen förändring 
En mer detaljerad uppföljning av respektive mål finns i Bilaga Måluppföljning Agenda 2030. 
 

1. Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Av de indikatorer som finns publicerade visar 67 procent en positiv trend och 33 procent en 
negativ trend. Kommunen ligger för de flesta indikatorerna bland de 25 procent av kommu-
nerna i Sverige med bäst resultat. Därmed anses målet uppfyllt. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend 
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)   72 73   

 

Medellivslängd kvinnor, år 85,5 86,1 86,3   
 

Medellivslängd män, år 81,5 81,7 82,1   
 

Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, 
andel (%) 

  91,0 90,0   
 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 
inv 

2 567 2 724     
 

Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv 272,7 223,9 215,2   
 

För att nå en högre måluppfyllelse på lång sikt arbetar kommunen med samverkan inom om-
rådet folkhälsa bland annat genom informations- och utbildningskampanj gällande hälsosam-
ma levnadsvanor. God kvalitet på utbildning samt vård och omsorg har också betydelse för 
medborgarnas hälsa och välbefinnande, likaså förebyggande sociala insatser och att tillhanda-
hålla fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv. 
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2. Mål 4 God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Av de indikatorer som finns publicerade visar 83 procent en positiv trend och 17 procent är 
oförändrad. Hälften av indikatorer ligger ligger bland de 25 procent av kommunerna med äst 
resultat och hälften av indikatorerna ligger bland de 50 procent av kommunerna i Sverige med 
medelresultat. Därmed anses målet uppfyllt.  

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend 
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 84,4 85,1 83,9   

 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

85,2 88,5 89,5 
  

 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) (-2021) 

  81,7 83,9 
  

 

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

75,3 72,7 74,8 
  

 

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller stude-
rar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 
(%) 

82,2 83,0   

  

 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) 41,0 41,5 42,8 
  

 

Sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete (SKA) utgör ramverket för hur kommunen 
kvalitetssäkrar sina utbildningsverksamheter. Sektorn arbetar efter en gemensam kvalitetsmo-
dell som lägger tyngdpunkt på analys, genom systematiska dialoger i hela styrkedjan, från 
enskild enhet till sektorledning. Genom tydlig struktur och dialog involverar modellen all per-
sonal och synliggör systematiskt verksamheternas behov och utvecklingsområden. Det syste-
matiska kvalitetsarbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och specifika temaområden sä-
kerställer att på djupet identifiera och åtgärda utvecklingsbehov.  
 

3. Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anstän-
diga arbetsvillkor för alla. 

Av de indikatorer som finns publicerade visar 33 procent en positiv trend och 67 procent visar 
en negativ trend. Kommunen ligger bland de 25 procent av kommunerna i Sverige med bäst 
resultat och därmed anses målet uppfyllt.  

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend 
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare* 590,1       

 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av 
bef. 

1,6 2,1 2,3   
 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 85,5 84,7     
 

*Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från pro-
duktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska ut-
vecklingen inom det geografiska området. Indikator för 2020 publiceras i november 2022. Källa: SCB  

Kommunen arbetar på olika sätt för att minska arbetslösheten i samarbete med Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan och näringslivet. Under första halvåret 2022 har arbetet med att 
uppdatera det näringslivsstrategiska programmet tillsammans med näringslivet och politiken 
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pågått. I detta arbete ingår flertalet av kommunens verksamheter, vilket ökar förståelsen för 
företagens villkor och betydelsen av ett bra företagsklimat. 

4. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Av de indikatorer som finns publicerade uppvisar alla en positiv trend. Kommunen ligger för 
de flesta indikatorerna bland de 25 procent av kommunerna i Sverige med sämst resultat. 
Därmed anses målet ej uppfyllt. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend 
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 39,85 26,92      

 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv* 1 066 941  728 023       

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 
(%) 

  12,4 14,0   
 

Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i 
det geografiska området (%) 

  11,0 15,8   
 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 763,7 708,8  702,1   
 

*Jämförelse med andra kommuner ej möjlig då uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på kommun-
nivå. 

För att nå en högre måluppfyllelse på lång sikt arbetar kommunen med samverkan kring ma-
rin miljö och naturvårdande insatser, klimatlöfte, digitalisering och samhällsplanering. I sam-
verkan med andra myndigheter och företag arbetar kommunen för att vara en förebild och en 
samverkanspart som möjliggör en mer hållbar utveckling lokalt. Stenungsunds kommun med-
verkar i några projekt tillsammans med näringslivet och forskningsinstitut i syfte att möjliggö-
ra en mer hållbar utveckling. 
 

God ekonomisk hushållning för koncernen 
I budgeten har fyra mål tagits fram för koncernen.  
 
• Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad 

Koncernens soliditet uppgick i bokslutet 2021 till 34,6 %. Soliditeten vid årets slut pro-
gnostiseras överstiga 34,6 %. Såväl kommunen, Stenungsundshem och Stenungsunds 
Energi prognostiserar stärka sin soliditet vid årets slut. Målet beräknas därmed bli upp-
fyllt.   

• Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % över en rul-
lande sexårsperiod.  
Kommunen står för merparten av investeringarna och självfinansieringsgraden för kom-
munen beräknas uppgå till 94,5 % för den senaste sexårsperioden. Stenungsundshems 
självfinansieringsgrad prognostiseras till 100 % vid årets slut.    

• Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 
Indikatorerna för målet visar på en positiv trend och ligger bland de 25 % bästa i landet.  
Målet bedöms som uppfyllt. Kommunen arbetar med informations- och utbildningskam-
panjer för en hälsosam livsstil. Bolagen arbetar både inom och utanför organisationen ge-
nom goda arbetsvillkor och stöttande av organisationer inom socialt arbete. Kommunen 

41



 

 31 

och Stenungsundshem arbetar i samverkan med polisen och hyresgästföreningen för att 
öka tryggheten och välbefinnandet för de boende i Hasselbacken.    

• Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna.  
Indikatorerna för målet visar en positiv trend men resultaten ligger bland de 25 % sämsta i 
landet. Målet bedöms inte som uppfyllt.  Kommunen arbetar bland annat med samverkan 
kring marin miljö och naturvårdande insatser, klimatlöfte, digitalisering och samhällspla-
nering. Bolagen arbetar med att bekämpa klimatförändringar och bevara biologisk mång-
fald genom miljöperspektiv i olika nivåer av verksamheterna.  Nyproducerade bostäder 
som Stenungsundshem bygger ska ha solceller i de fall planen medger.  En mobilitetsut-
redning pågår för att hitta bra alternativ för att leva utan bil för de boende hyresgästerna 
hos Stenungsundshem. Vidare arbetar Stenungsunds Energi med minskat användande av 
fossilt bränsle inom produktionen och inom företagets resande.  
 

Sammanfattningsvis bedöms god ekonomisk hushållning för koncernen föreligga då 75 % av 
målen bedöms uppfyllas vid årets slut.  
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Redovisningsprinciper 
 
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder upprättas i delårsrapporten som i årsre-
dovisningen.  
Stenungsund kommun upprättar inte sammanställda räkenskaper i delårsbokslutet. Kommu-
nen redogör för respektive bolags utfall och prognos. Vidare gör kommunen en uppföljning 
av de av kommunfullmäktige uppställda mål för koncernen. Detta sammantaget gör att för-
valtningen anser att rapporten är tillräcklig för att utvärdera god ekonomisk hushållning för 
koncernen.  
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Bilaga: Måluppföljning Agenda 2030 

Inriktningsmålen är kommunens övergripande mål och utgår från fyra av Agenda 2030:s mål. 
Måluppfyllelsen mäts genom indikatorer för varje mål. Indikatorerna hämtas från kommundatabasen 
Kolada som möjliggör en jämförelse med landets kommuner. Indikatorerna publiceras en gång per år 
och tidpunkt för publicering varierar, i tertialuppföljning per 2022-08-31 finns ännu inga data för 
2022 att tillgå och i vissa fall är 2021 ännu inte publicerade. Utfallet visar dels utvecklingen över flera 
års tid i den egna kommunen samt hur utfallet förhåller sig till andra kommuner i landet.  

I tabellerna nedan används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört 
med andra kommuner i landet. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och 
de 25% bästa resultaten får grön färg, de 25% sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas 
data på något nyckeltal visas det med vit färg. 

  Bästa 25%      Mittersta 50%      Sämsta 25%      Ingen data 

I tabellerna nedan används pilar för att tydliggöra trenden för det senaste året det finns uppgifter. En 
uppåtvänd pil visar på en positiv trend och en nedåtvänd pil visar på en negativ trend. En horisontell 
pil visar på att ingen förändring har skett. 

      Positiv trend            Negativ trend                    Ingen förändring 

 

1. Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

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

Indikatorer 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend Kommentar 
Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) 

  72 73   
 

Andelen har ökat mellan 2020 och 2021 
till att befinna sig bland de 25% 
kommuner med bäst resultat. En mängd 
faktorer påverkar hur man skattar sitt 
allmänna hälsotillstånd, som 
socioekonomisk status, bostadsområde, 
graden av socialt och emotionellt stöd 
och stress. (Källa: 
Folkhälsomyndigheten) 

Medellivslängd kvinnor, år 85,5 86,1 86,3   
 

Kommentar till indikator för både 
kvinnor och män: Utvecklingen av 
medellivslängden i en population 
speglar folkhälsan i alla livets åldrar. 
Medellivslängden för kvinnor är drygt 
fyra år längre än män vilket är en något 
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Medellivslängd män, år 81,5 81,7 82,1   
 

större skillnad jämfört med riket. 
Indikatorn har ökat varje år vilket skiljer 
sig från riksgenomsnittet där 2020 
uppvisat en minskning i medellivslängd 
pga av pandemin. 

Invånare 16-84 år med gott 
psykiskt välbefinnande, andel 
(%) 

  91,0 90,0   
 

Andelen har minskat mellan 2020 och 
2021 men befinner sig bland de 25% 
kommuner med bäst resultat. Bland 
faktorer som kan påverka det psykiska 
välbefinnandet kan nämnas 
socioekonomisk status, födelseland, och 
grad av socialt och emotionellt stöd. 
(Källa: Folkhälsomyndigheten) 

Fallskador bland personer 65+, 
3-årsm, antal/100 000 inv 

2 567 2 724     
 

Antalet fallskador har ökat, vilket är en 
sämre utveckling än för riket där antalet 
fallskador har minskat för samma 
period. (Källa: Folkhälsomyndigheten) 

Antibiotikaförsäljning, 
recept/1000 inv 

272,7 223,9 215,2   
 

Antibiotikaförsäljningen har gått ner 
under perioden, trenden 
överensstämmer med riket.  

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse enligt den strategiska planen: 

Folkhälsoarbetet 
Faktorer som stärker hälsan och upplevelse av välbefinnande, ska särskilt framhållas i 
folkhälsoarbetet, men också riskfaktorer för ohälsa/sjukdom. Folkhälsoaspekter ska beaktas vid 
politiska beslut, i samhällsplaneringen och är ett led i den demokratiska utvecklingen. 

Samverkan över verksamhetsgränser och mellan olika frivilliga organisationer, bildningsförbund och 
intresseorganisationer är en förutsättning för ett framgångsrikt folkhälsoarbete i kommunen. 
Engagemang, delaktighet och inflytande för kommuninvånarna ska vara själva kärnan i 
folkhälsoarbetet. 

Som ett led i att förbättra folkhälsan har ett samarbete med ett hälsofrämjande nätverk inletts i vår 
region. En informations- och utbildningskampanj gällande hälsosamma levnadsvanor genomförs 
under 2022 där bland annat föreläsningar har genomförts och kommer att genomföras under hösten. 

Utbildning 
God kvalitet på kommunens skola har betydelse för medborgarnas hälsa och välbefinnande, se mål 2. 
God utbildning för alla. 

Trygg och god äldreomsorg 
Kommunen upprätthåller kvalitet i äldreomsorgen genom att följa de lagar och föreskrifter som finns 
för området, och därmed även Socialtjänstens värdegrund för äldre. En särskild aktivitetssamordnare 
är anställd inom Särskilt boende (SÄBO) för att kunna erbjuda fler och mer riktade aktiviteter i 
samarbete med de äldre. Projektet SEE syftar till att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. Kommunen har antagit Socialstyrelsens modell IBIC (Individens behov i 
centrum) för att tydligare säkerställa att verksamheterna arbetar med fokus på individers delaktighet 
och med de individuella behoven för ögonen. 

Funktionshinder 
Kommunen arbetar utifrån lagar och föreskrifter i SoL och LSS och ska verka för att människor som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin vardag får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och leva som andra. I arbetet med IBIC säkerställs delaktighet och 
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individcentrering vilket ger goda förutsättningar att möta upp både behov och resurser hos den 
enskilde. Kommunens arbete med tillgänglighetsanpassning bland annat inom gata och hållplatser, 
samt inom bygglov och bostadsanpassning ökar också tillgången till samhälle och egen bostad.  

Förebyggande och sociala insatser 
Kommunen arbetar för att ha effektiva förebyggande och sociala insatser för den som hamnat snett i 
livet eller är på väg in i ett liv som varken är hälsosamt eller leder till välbefinnande. Kommunen 
arbetar utifrån lagar och föreskrifter samt möter upp barn och familjer för att tillsammans med dem 
förebygga en negativ utveckling. Kommunen har antagit samverkansavtal för Mini Maria-mottagning 
med andra kommuner för att kunna erbjuda unga medborgare med begynnande 
beroendeproblematik professionellt stöd i tid. Kommunen erbjuder också föräldrarådgivning och 
föräldrastöd enligt rekommenderade metoder för att ge stöd till föräldrar i att förebygga ohälsosam 
utveckling bland kommunens barn och unga.  

Fysiska miljöer som främjar hälsosamma liv 
Genom att bygga ut gång- och cykelbanenätet verkar kommunen för att möjliggöra för medborgarna 
att leva ett hälsosammare liv. 

 

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

Kommunerna ansvarar för stora delar av utbildningssystemet. Såväl förskola som grundskola, 
gymnasium och delar av vuxenutbildningen finansieras med kommunala skattemedel och drivs med 
både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare gäller det att vara 
uppdaterad på de lokala arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan 
har i sin tur stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend Kommentar 
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, 
andel (%) 

84,4 85,1 83,9 

  

 
Utvecklingen ligger stabilt över åren på runt 
85%. Fallande siffra år 2021 bedöms vara en 
konsekvens av pandemin.  

Elever i åk 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

85,2 88,5 89,5 

  

 
Grundskolan arbetar aktivt för målet att fler 
elever ska bli behöriga till gymnasieskolan – 
ett arbete som följs upp, kvalitetssäkras och 
-utvecklas genom enheternas och 
verksamhetens SKA. Positivt bidragande 
effekter har varit skolmiljarden och 
verksamhetens kompensatoriska arbete 
med exempelvis lovskola. 

Elever i åk 9: Jag känner mig 
trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) (-2021) 

  81,7 83,9 

  

 
Elevers trygghet och trivsel är ett prioriterat 
område inom sektorns SKA, med riktade 
kvalitetssäkrings- och utvecklingsprocesser, 
med indikatorer som följs upp och 
analyseras årligen och över tid.  
Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att 
identifiera och åtgärda brister, samt arbeta 
för gott studie- och arbetsklimat.  

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

75,3 72,7 74,8 

  

 
Gymnasieskolan har arbetat med att 
säkerställa hög utbildningskvalitet och hög 
elevaktivitet (både under och efter tiden 
med fjärrundervisning). Elever har erbjudits 
påsklovskola, helgskola och sommarskola. 
Utökning har gjorts av stödtid under 
ordinarie skoldagar. Fokus har framför allt 
varit elever i behov av stöd för att nå 
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examen, men även elever med ambitioner 
att nå ”toppbetyg” har deltagit. 

Ungdomar som är etablerade 
på arbetsmarknaden eller 
studerar 2 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning, 
hemkommun, andel (%) 

82,2 83,0   

  

 
Indikatorn är till viss del 
konjunkturberoende, vilket innebär att 
resultatet kan komma att sjunka 2022. 
Sektorns arbete med skola-arbetsliv fortgår, 
exempelvis inom ramen för det 
näringslivsstrategiska programmet. 

Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial utbildning, 
andel (%) 

41,0 41,5 42,8 

  

 
Indikatorn följer större samhällstrender och 
en eventuell nedgång i konjunkturen kan 
komma att medföra att fler väljer 
eftergymnasial utbildning. 

 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse enligt den strategiska planen: 

Sektor utbildnings systematiska kvalitetsarbete (SKA) utgör ramverket för hur kommunen 
kvalitetssäkrar sina utbildningsverksamheter. Förskolan och samtliga skolformer, Kultur och Fritid 
samt Arbetsmarknadsenheten, arbetar efter en gemensam kvalitetsmodell som lägger tyngdpunkt på 
analys, genom systematiska dialoger i hela styrkedjan, från enskild enhet till sektorledning. Genom 
tydlig struktur och dialog involverar modellen all personal och synliggör systematiskt 
verksamheternas behov och utvecklingsområden. Det systematiska kvalitetsarbetet pågår 
kontinuerligt i verksamheterna och specifika temaområden säkerställer att på djupet identifiera och 
åtgärda utvecklingsbehov. En gemensam kvalitetsmodell möjliggör för samverkansvinster inom och 
mellan verksamheterna, samt möjliggör ett sektorövergripande helhetsperspektiv. Uppföljningen 
sammanställs i en rapport till huvudman tre gånger om året utifrån aktuellt tema. Sektorns arbete för 
God utbildning för alla beskrivs mer ingående i dessa rapporter. 

Fler ungdomar ska fullfölja sin gymnasieutbildning 
I SKA sker samverkan för att kvalitetssäkra överlämningar mellan de olika skolverksamheterna vilket 
möjliggör en tydlig sammanhållen undervisning. Förskolans arbete med Tidiga insatser är ett viktigt 
arbete i att säkerställa att fler elever når sin fulla potential i grund- och gymnasieskolan. Grundskolan 
har inom ramen för SKA organiserat särskilt stöd och lovskola för att säkerställa att fler elever klarar 
betygskriterierna.  

Vuxenutbildning 
Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens (GR) samarbete kring vuxenutbildning. 
Vuxenutbildningen startar yrkesvux-utbildningar utifrån den tilldelning som görs av GR. Vidare 
tillhandahåller kommunen en Yrkeshögskoleutbildning till drifttekniker inom kemisk industri. 
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har samverkat kring elever i “riskzon” inom projektet In-vux 
för att främja vidare utbildning inom vuxenutbildningen. Inom ramen för undervisningen i svenska 
för invandrare genomförs just nu ett pilotprojekt fokuserat på språkpraktik.  

Tidiga insatser 
I kommunens satsning Tidiga insatser arbetar förskolan med mindre barngrupper, tydliggörande 
pedagogik, lekresponsiv undervisning och språkutveckling. Sammantaget syftar satsningen till att öka 
likvärdigheten, kvaliteten och det kompensatoriska arbetet bland kommunens förskolor. Grund- och 
gymnasieskolan arbetar exempelvis med relationellt ledarskap och tillgängliga lärmiljöer för att bygga 
positiva lärandeidentiteter hos elever, samt stärka organiseringen av särskilt stöd. Vuxenutbildningen 
satsar på en god elevintroduktion, samt samarbete med gymnasieskolan för elever i riskzon. 
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Kompetensförsörjning och kollegialt lärande 
Förskolan fortsätter sitt arbete med “attraktiv arbetsplats” vilket innefattar kompetensutveckling, 
fokus på egen kompetensförsörjning samt att attrahera fler förskollärare att välja Stenungsund som 
arbetsplats. I för-, grund- och gymnasieskolan identifieras kompetensutvecklingsbehov inom ramen 
för SKA genom dialog och analys på samtliga nivåer i verksamheten. Ett strukturerat och 
sammanhållet SKA där identifierade behov följs upp av relevanta kompetensutvecklingsinsatser 
skapar mening för personalen och en ökad kvalitet i undervisningen. 

Kvalitetssäkring är grunden i sektorns SKA och utgår från den enskilde pedagogen/läraren/ 
medarbetaren och de barn, elever, unga, vuxna de möter. I arbetet finns flera mekanismer för att 
identifiera behov både individuellt och kollegialt, där kvalitetsdialogerna är centrala. Samtliga 
skolformer arbetar med kollegialt lärande och utvärderar kurser och avbrott i sina respektive 
ämnen/kurser. Analys sker även på aggregerad nivå; enhetsvis, verksamhetsvis och 
sektorövergripande. 

Digitalisering 
Digitalisering är ett fokusområde inom SKA temat Lärandeprocesser och följs därmed upp en gång 
om året. Inom samtliga verksamheter finns resurspersoner med specifika uppdrag inom 
digitalisering. Exempelvis arbetar grundskolan med ett nyckelpersonsnätverk på temat.  

Samverkan skola och arbetsliv 
Sektor utbildning arbetar inom ramen för det näringslivsstrategiska programmet för att skapa 
förutsättningar för att stärka skola – arbetsliv. Grundskolan har i sitt SKA, med den nya läroplanen 
(Lgr22) som grund, identifierat och tagit fram en åtgärdsplan för att stärka samverkan skola och 
arbetsliv, såsom framtagning av verksamhetsgemensam rutin, samt verktyg tillgängliga för lärares 
undervisning. Gymnasieskolan har ett väletablerat samarbete med arbetslivet inom Teknikcollage 
och arbetet med ung företagsverksamhet (UF). Kommunen har anställt en central praktiksamordnare 
för att effektivisera länken mellan elever/deltagare och arbetsgivare/praktikplats. Studie- och 
yrkesvägledningen följs upp i tema lärandeprocesser och arbete pågår för att använda studie- och 
yrkesvägledarna som medledare i SKA.  

Informellt lärande, trygghet och studiero 
Kultur och Fritid är en aktiv del av sektorns SKA, vilket möjliggör samverkan och synergieffekter 
mellan det formella- och informella lärandet. Kultur och Fritid arbetar uppsökande för att nå fler barn 
och unga med läsfrämjande- och relationsskapande aktiviteter, ungdomsdialoger och aktiviteter för 
fysisk hälsa. Samtliga skolverksamheter genomför analyser av elevers upplevelser av trygghet och 
trivsel, arbetar med ordningsfrågor i skolan, ledarskap i klassrummet och med att stärka personalens 
kunskaper kring kränkningar och hantering av kränkningsärenden. Ungdomsverksamheten arbetar 
tillsammans med elever för att följa upp och analysera LUPP-resultaten. 

Livslångt lärande 
Fregatten ska vara en allmän mötesplats till för samtliga invånare och Kultur och fritid arbetar aktivt 
med att nå de som ännu inte nyttjar kulturhuset. Detta sker exempelvis genom att 
ungdomsverksamheten håller sig ajour med digitala plattformar och budskap, samt att äldre har fått 
möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom träffar på Fregatten. 

 

3. Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

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

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend Kommentar 
Bruttoregionprodukt, kommun 
(BRP), 1000 kr/invånare* 

590,1       
 

Värdet på indikatorn ligger 
högt jämfört rikets 
kommuner. Inpendling och 
arbetslöshet har betydelse 
för måttet. 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
årsmedelvärde, andel (%) av 
bef. 

1,6 2,1 2,3   
 

Långtidsarbetslösheten har 
under perioden gått upp 
vilket följer utvecklingen i 
riket. Stenungsunds andel 
ligger bland de 25% 
kommuner som har lägst 
andel långtidsarbetslösa. 

Förvärvsarbetande invånare 20-
64 år, andel (%) 

85,5 84,7     
 

Sysselsättningen har under 
perioden gått ner vilket följer 
utvecklingen i riket. 
Stenungsunds andel ligger 
bland de 25% kommuner 
som har högst andel 
sysselsatta. 

*Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från 
produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska 
utvecklingen inom det geografiska området. Indikator för 2020 publiceras i november 2022. Källa: SCB  

Så når kommunen en högre måluppfyllelse enligt den strategiska planen: 

Stenungsunds kommun arbetar med den övergripande målbilden att med gemensamma krafter 
minska antalet försörjningsstödstagare genom att fler når självförsörjning, eller en meningsfull 
sysselsättning, som stärker möjligheten att nå självförsörjning i framtiden.  

Självförsörjning och meningsfull sysselsättning 
Arbetsmarknadsenheten arbetar för att minska arbetslösheten i Stenungsunds kommun. 
Målsättningen är att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Samarbete sker 
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet. Arbetet med individen går ut på att 
coacha både individuellt och i grupp, hjälpa till att hitta rätt jobb, utbildning eller praktik, hjälp med 
arbetsgivarkontakter, hjälp med att marknadsföra sig själv samt att lyckas på anställningsintervjun. 
Arbetslivsinriktad rehabilitering utförs genom träningsplatser och praktikplatser. Kommunen 
tillhandahåller kommunala arbetsmarknadsplatser och lönestödsanställningar, feriearbete och 
arbetspraktik. Från augusti 2021 till augusti 2022 har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat 
med 33 till 185 hushåll, vilket är den lägsta siffran på flera år. Detta beror troligtvis på en 
återhämtning på arbetsmarknaden och ett förbättrat samarbete mellan socialtjänst och 
arbetsmarknadsenheten (AME). Behovet av att öka självförsörjningsgraden kommer kvarstå och AME 
kommer tillsammans med socialtjänsten se över arbetssätt för de personer som har ohälsa som 
arbetshinder.  

Enheten för nyanlända i Stenungsunds kommun är en enhet som planerar och samordnar 
mottagnings- och introduktionsåtgärder för nyanlända flyktingar. Genom samverkan mellan 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Stenungsunds kommun ska introduktionen i det svenska 
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samhället för nyanlända flyktingar förkortas och göras så effektiv som möjligt. Viktigt är att varje 
människa känner sig delaktig i samhället och kan klara sin egen försörjning. 

Samverkan med näringslivet 
För att möjliggöra fler praktik- och arbetsträningsplatser tas frågan kring betydelsen av praktik- och 
arbetsträning upp vid nätverksmöten och företagsbesök. Likaså används näringslivsenhetens 
nyhetsbrev och Stenungsunds kommuns LinkedIn för att uppmana företag att ta emot bland annat 
Praoelever. Under våren har också en praktiksamordnare rekryterats som under hösten 2022 ska 
kontakta kommunens företag i syfte att både hjälpa kommunens verksamheter att hitta 
praktikplatser, med fokus på ungdomar, och att stötta företagens kompetensbehov på kort och lång 
sikt. I kontakten med företagen ingår även att kartlägga företagens behov av kompetens för att 
stödja kommunens utbildningsverksamhet med kunskap i arbetet att ta fram relevanta utbildningar. 

Företagsklimat 
Under första halvåret 2022 har arbetet med att uppdatera det näringslivsstrategiska programmet 
tillsammans med näringslivet och politiken pågått. I detta arbete ingår flertalet av kommunens 
verksamheter, vilket ökar förståelsen för företagens villkor och betydelsen av ett bra företagsklimat. 
Stenungsunds kommun har också blivit partner i Nyföretagarcentrum Södra Bohuslän för att på det 
sättet lokalt kunna stötta medborgare som vill starta företag och de som nyligen har startat företag. 
Inom Samhällsbyggnad har Bygglovsenheten numera en företagsgrupp som bistår företagen. 
Lotsfunktionen finns kvar och fungerar som ”en-väg-in” för företag som önskar etablera sig och det 
har tagits fram ett utbildningsprogram för ordförande i Företagarna kring kommunens tillstånds- och 
planeringsprocesser. Ambitionsnivån i markstrategiska frågor med ett särskilt fokus på näringslivets 
behov har utökats. 

 

4. Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Kommunerna har ett ansvar vid planeringen att ta hänsyn till klimatrisker. Att klimatanpassa den 
fysiska planeringen innebär både att förebygga och minimera riskerna för naturolyckor. Kommuner 
arbetar med anpassning genom åtgärder i den fysiska miljön samt strategi- och ledningsarbete. 
Kommuner har stora möjligheter och utmaningar att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till 
ett förändrat klimat. Arbetet för minskad klimatpåverkan i kommuner sker inom många områden. 
Det gäller exempelvis infrastrukturplanering och satsningar på kollektivtrafik, cykel, parkeringspolicy 
och trafikplanering. Att minska energianvändningen i byggnader sparar både pengar och miljö. 
Kommunernas och regionernas arbete ger stora resultat, men det finns mer att göra och att spara. 
Stora möjligheter finns t ex inom samhällsplanering och offentlig upphandling och i samspel med 
näringsliv och invånare. 

 

Indikator 2019 2020 2021 2022 Trend Kommentar 
Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv/inv. 

39,85 26,92      
 

Stenungsund har i 
jämförelse med rikets 
kommuner höga utsläpp 
av växthusgaser beroende 
på Stenungsunds 
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Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton CO2-
ekv* 

1 066 941  728 023       processindustri. Utsläppet 
minskade mellan 2019 och 
2020 till stor del beroende 
på att en av industriernas 
produktion var stoppad 
maj-dec 2020. 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

  12,4 14,0   
 

Andelen fossiloberoende 
fordon i 
kommunorganisationen 
har ökat under perioden, 
dock är andelen bland de 
25% av kommunerna i 
Sverige som har lägst 
andel. 

Fossiloberoende personbilar, 
andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området (%) 

  11,0 15,8   
 

Andelen fossiloberoende 
fordon i kommunen har 
ökat under perioden, 
andelen är bland de 25% 
av kommunerna i Sverige 
som har högst andel. 

Genomsnittlig körsträcka med 
personbil, mil/inv 

763,7 708,8  702,1   
 

Den genomsnittliga 
körsträckan har minskat 
kraftigt under perioden 
vilket till viss del kan 
förklaras av ökat arbete 
på distans under 
pandemiåren 2020-2021. 

*Jämförelse med andra kommuner ej möjlig då uppgifter för olika undersektorer kan vara osäkra på 
kommunnivå. 

Så når kommunen en högre måluppfyllelse enligt den strategiska planen: 

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

Lätt att välja rätt 
Fokus för kommunen är att skapa incitament där det ska vara lätt att välja rätt. Detta berör allt 
mellan vardagliga val som vid inköp eller resor, till frågor som berör exempelvis sopsortering. Som ett 
led i det arbetet är ett förslag till Klimatstyrande resepolicy under framtagande, förslaget styr mot att 
alla anställda och förtroendevalda i Stenungsunds kommun ska prioritera de hållbara trafikslagen 
(gång-, cykel- och kollektivtrafik) vid tjänsteresor.   

Kommunstyrelsen antog 2021 ett klimatlöfte om att införa ett klimatväxlingssystem i Stenungsunds 
kommun innebär att kommunanställdas flygresor, resor med transportpoolens bilar och resor med 
privatbil avgiftsbeläggs. Pengarna från fossildrivna transporter används för att kunna stimulera 
hållbart resande i organisationen, det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik. 

Via Västtrafik pågår två beteendepåverkansprojekt, Vintercyklist samt Cykelvänligast, som går ut på 
att uppmuntra privatpersoner att cykla till arbete, även när det är vintersäsong, och att uppmuntra 
arbetsplatser att bli mer cykelvänliga i syfte att få fler anställda att cykla till jobbet. 

Efter ett beslut i kommunfullmäktige kommer det blandade avfallsabonnemanget att tas bort och 
utsortering av matavfall blir därmed obligatoriskt. Från den 1 september 2022 ska allt matavfall 
sorteras ut separat i ett brunt matavfallskärl eller i en egen kompost. 

Förlänga hållbarhetstiden och underlätta återbruk 
Kommunen arbetar kontinuerligt med avfallsplanen och har påbörjat arbetet med implementering av 
klimatlöften som syftar till att öka andelen cirkulära kläder och cirkulära möbler i 
kommunorganisationen. 
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Samarbete kring den marina miljön och naturvårdande insatser 
Kommunens samarbete inom projektet 8+fjordar fortsätter och nya projekt inom 8+fjordar har 
startat upp under våren. 8+fjordar är även ett av tre pilotområden i Havs- och vattenmyndighetens 
projekt om ekosystembaserad havsförvaltning. Inom projektet 8+fjordar samarbetar kommunen med 
forskare, myndigheter och företag kring olika projekt i fjordområdet. 
Kommunen samarbetar med de kringliggande kommunerna inom ramen för den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen som är antagen av kommunerna i Göteborgsregionen samt Orust och 
Uddevalla. Under perioden så har en konferens genomförts där uppslag för framtida samarbeten 
diskuterades.  

Underlag tas fram för att genomföra planerade riktade naturvårdsinsatser för långsiktigt hållbar 
skötsel av skyddsvärda träd, gräsmarker, skog och grönområden inom kommunens rådighet. Arbetet 
utförs inledningsvis i ett kommuninternt samarbete mellan olika verksamheters ansvarsområden 
inom förvaltningen såsom park, gata, exploatering, projektkontor och arbetsmarknadsenheten 
(AME). Samarbete sker också genom utbyte med kommunnätverk för naturvård, Göteborgsregionen 
och länsstyrelsens olika funktioner. Nästa steg är att utöka kontakterna med fastighetsägare i fråga 
om till exempel invasiva främmande växter. Ett arbete har också inletts med att sammanställa 
kunskap om kommunens ytvattenförekomster för att på sikt uppnå god status. 
 
Digitalisering 
Kommunen arbetar för att använda digitalisering till att påskynda en mer hållbar utveckling. Bland 
annat har pilotprojektet Internet of Things (IoT) startats upp som en direkt följd av kommunens 
Agenda 2030 arbete. Underprojektet Smarta byggnader går ut på att hitta sensorer som kan 
optimera städning och energioptimering av kommunens fastigheter. Optimeringen förväntas leda till 
sänkt energiåtgång i kommunens fastigheter vilket i sin tur leder till ett sänkt klimatavtryck. Just nu 
håller Stenungsunds Arena och kommunhuset på att undersökas för att på sikt optimeras. En annan 
digitaliseringsåtgärd som är under utredning är fuktsensorer som ska optimera vattenåtgång i 
kommunens planteringar i syfte att minska vattenförbrukningen.   

Samhällsplanering 
Kommunen har också ett stort ansvar i sin samhällsplanering vad gäller utformning av detaljplaner, 
lokal infrastrukturplanering och fastighetsinvesteringar. Under den gångna perioden har kommunen 
bidragit till målet genom att arbeta fram nya planeringsunderlag som till exempel 
Jordbruksmarksprogrammet som är under framtagande samt också VA-planen och 
Klimatanpassningsplanen som är nyligen antagna styrdokument.  
Samtidigt som arbetet pågått med att ta fram nya styrdokument har det kontinuerliga arbetet 
fortsatt med åtgärder kopplade till styrdokument så som Naturvårdsprogrammet och 
Grönstrukturplanen över Stenungsunds tätort.  

Hållbarhetsfrågorna i skolan 
I 8+fjordar fortsätter arbetet med att informera skolelever om invasiva arter.  
Eleverna får vara med ute i fält och själva bidra till forskningen kring hur främmande arter påverkar 
våra ekosystem.  

Samverkan 
I samverkan med andra myndigheter och företag arbetar kommunen för att vara en förebild och en 
samverkanspart som möjliggör en mer hållbar utveckling lokalt. Stenungsunds kommun medverkar i 
några projekt tillsammans med näringslivet och forskningsinstitut i syfte att möjliggöra en mer 
hållbar utveckling. Exempel på samverkan är omställningskonferensen Formel Framtid som 
Stenungsunds kommun arrangerade för första gången våren 2022 tillsammans med Hållbar Kemi 
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2030. En uppföljning planeras till våren 2023. En av Frukostklubbarna som Stenungsunds kommun 
arrangerar tillsammans med Företagarna Stenungsund & Tjörn samt ST-tidningen hade under våren 
temat ”Öka affärsnyttan genom att jobba hållbart”. 
Ovan nämnda Beteendepåverkansprojekt via Västtrafik är exempel på samverkan för en mer hållbar 
utveckling lokalt.  

Kommunens LOTS-funktion möjliggör en enkel väg in till sektor samhällsbyggnad för de exploatörer 
och företagare som vill etablera sig i kommunen. Företagslotsen ansvarar för att samordna och 
koordinera arbetet inom sektorn och underlättar därmed för den externa intressenten. 
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Revisorerna i Stenungsunds kommun    2022-09-26 

 

Till 

Fullmäktige i Stenungsunds kommun 

Organisationsnummer 212000-1298 

 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport 

per 2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och 

riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för 

verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning baseras på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har syftat till att 
bedöma om kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen 
om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och 
regioner. Granskningen har också syftat till att bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  
  
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Utifrån de sakkunnigas granskning har vi gjort följande iakttagelser: 

• God ekonomisk hushållning  

Fullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål samt fyra verksamhetsmål som beskriver 

den politiska viljan. För kommunkoncernen har kommunfullmäktige beslutat att två av de 

finansiella målen och två av verksamhetsmålen har betydelse för god ekonomisk 

hushållning i kommunkoncernen. God ekonomisk hushållning för Stenungsunds kommun 

bedöms uppnådd när 70 % av de finansiella målen samt inriktningsmålen är uppfyllda 

eller delvis uppfyllda.  

Måluppfyllelse – styrelse och nämnder 

Bedömning av måluppfyllelse avser såväl finansiella mål som verksamhetsmål. Samtliga 

finansiella mål bedöms bli uppfyllda för helåret. För de finansiella målen noterar vi att det 

saknas redovisning av utfallet per 2022-08-31 avseende nettokostnadsandelen och 

självfinansieringsgraden. Av redovisningen framgår endast prognos för helåret.  

Tre av de fyra verksamhetsmålen bedöms uppnås för helåret. Vi noterar att målen är av 

övergripande karaktär och långsiktiga, vilket inte medger bedömning av måluppfyllelse på 

kort sikt. Det är också svårt att se hur de indikatorer som är kopplade till respektive mål 

speglar det arbete som beskrivs för att nå målen på längre sikt. Det framgår inte heller 

vad som krävs för att ett mål ska vara uppfyllt. Utvärderingen av målen speglar inte heller 
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rapportperioden då det saknas aktuella mätningar av indikatorerna. Det går således inte 

att bedöma hur väl resultatet för perioden följer de av fullmäktige fastställda målen. Vi 

noterar dock att det i ”Bilaga Måluppföljning Agenda 2030” beskrivs vilket arbete som 

bedrivs utifrån respektive målområde, vilket tydliggör hur förvaltningen arbetar för en 

högre måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse– kommunkoncernen 

I delårsrapporten har kommunstyrelsen gjort en sammantagen bedömning av om god 

ekonomisk hushållning kommer att uppnås för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen 

bedömer att god ekonomisk hushållning för koncernen föreligger då 75 % av målen 

bedöms uppfyllas vid årets slut.  

Vi noterar dock att det för de finansiella målen saknas redovisning per 2022-08-31 av 

soliditeten i bolagen samt självfinansieringsgraden för hela kommunkoncernen. Av 

redovisningen framgår endast prognos för helåret. För verksamhetsmålen har vi samma 

synpunkter som anges ovan avseende ”Måluppfyllelse – styrelse och nämnder” 

• Övriga iakttagelser 

Delårsrapporten innehåller den information som ska ingå enligt lagen om kommunal 

bokföring och redovisning samt RKR:s rekommendationer  

De sakkunniga som biträder revisorerna bedömer att kommunen redovisar sina 

pensionsåtaganden enligt den lagstadgade blandmodellen. Hela åtagandet har i 

balansräkningen tagits upp som skuld och justering görs av balanskravsresultatet 

motsvarande minskningen av de pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998. 

De sakkunnigas granskning presenteras i bifogad rapport. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentlig är 

förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat om.  

Revisorerna bedömer dock att det inte är möjligt att bedöma om resultatet för 

rapportperioden, med avseende på verksamhetsmålen, är förenligt med de av 

fullmäktige fastställda målen. 

 

Stenungsund 2022-09-26 

 

 

Hans Gillenius  Pia Andell 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Pernilla Sandén Christina Engström Lennart Frennemo 
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1 Sammanfattning 

Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun fått i uppdrag att 
översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2022. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen1 12 kap bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande 
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för 
sin bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 120,8 mkr, vilket är 53,8 mkr högre än 
samma period förra året.  

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 136,9 mkr, vilket är 115,8 mkr högre 
än budget. Främst är det skatteintäkter och generella statsbidrag som prognostiseras 
blir högre än budget.  

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 123,2 mkr för 2022. 
Vi har, utöver vad som nämns nedan i denna rapport, inte identifierat några väsentliga 
felaktigheter i delårsbokslutet. I granskningen har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål  
Enligt bestämmelser i kommunallagen2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Vi noterar dock att det 
saknas en redovisning av utfallet per 2022-08-31 avseende nettokostnadsandelen och 

 
1 Kommunallagen (2017:725) 
2 Kommunallagen (2017:725), kapitel 5 
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självfinansieringsgraden. Av redovisningen av måluppfyllelsen framgår endast prognos 
för helåret. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att det utifrån resultatet enligt delårsrapporten inte 
är möjligt att bedöma om resultatet, med avseende på verksamhetsmålen, är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda målen.  
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2 Inledning 

Av kommunala bokförings- och redovisningslagen3 framgår att kommuner ska upprätta 
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. 
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas 
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, 

kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner 
och regioner 

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 
 

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31. 
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi 
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på 
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att 
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

 
3 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019 
4 Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§ 
5 Sveriges Kommuner och Regioner 
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. 
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är 
förenlig med informationen i de finansiella delarna.  
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från 
granskningen.  

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)  
 Interna regelverk och instruktioner 
 Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § 
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudie av relevanta dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän  

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 

 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en 
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i 
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Innehållet kan förkortat härledas till 
följande rubriker: 

- Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess 
slut, men innan delårsrapporten upprättas. 
- Förväntad utveckling 

Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. 
- Helårsprognos 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 
den löpande verksamheten. 
- Balanskravsresultat 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 
I RKR R17 preciseras vidare att den som har tillgång till delårsrapporten även förutsätts 
ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårsrapporten 
information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste 
årsredovisningen. 
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse utöver händelser av väsentlig betydelse 
och balanskravsresultat även innehåller ytterligare avsnitt så som driftbudgetavräkning 
och väsentliga personalförhållanden. Vår bedömning är att delårsrapporten som helhet 
innehåller det minimum av information som ska ingå enligt LKBR och RKR, dock 
rekommenderar vi att strukturen ses över. Upprättandet av delårsrapporten i linje med 
den följdordning som rekommenderas av RKR underlättar för läsaren att jämföra med 
dels kommunens årsredovisning, som ska följa en liknande struktur, dels jämförelsen 
med andra kommuner.   
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3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 
God ekonomisk hushållning för Stenungsunds kommun bedöms uppnådd när 70 % av 
de finansiella målen samt inriktningsmålen är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen 
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas 
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag 
gemensamt.  
Fullmäktige i Stenungsunds kommun har beslutat om fyra finansiella mål samt fyra 
verksamhetsmål som beskriver den politiska viljan. För kommunkoncernen har 
kommunfullmäktige beslutat att två av de finansiella målen och två av verksamhetsmålen 
har betydelse för god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. 

1. Soliditeten för koncernen ska förbättras eller hållas oförändrad 

Koncernens soliditet uppgick i bokslutet 2021 till 34,6 %. Soliditeten vid årets slut 
prognostiseras överstiga 34,6 %. Såväl kommunen, Stenungsundshem och 
Stenungsunds Energi prognostiserar stärka sin soliditet vid årets slut. Målet beräknas 
därmed bli uppfyllt.   

2. Självfinansieringsgraden av investeringarna, ska uppgå till minst 70 % över en 
rullande sexårsperiod.  

Kommunen står för merparten av investeringarna och självfinansieringsgraden för 
kommunen beräknas uppgå till 94,5 % för den senaste sexårsperioden. 
Stenungsundshems självfinansieringsgrad prognostiseras till 100 % vid årets slut. 
Målet beräknas därmed bli uppfyllt.    

3. Mål 3 från Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande. 

Indikatorerna för målet visar på en positiv trend och ligger bland de 25 % bästa i landet.  
Målet bedöms som uppfyllt. 

4. Mål 13 från Agenda 2030: Bekämpa klimatförändringarna.  

Indikatorerna för målet visar en positiv trend men resultaten ligger bland de 25 % 
sämsta i landet. Målet bedöms inte som uppfyllt. 
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Kommunstyrelsen har i delårsrapporten gjort en sammantagen bedömning av huruvida 
god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för kommunkoncernen. 
Sammanfattningsvis bedömer kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning för 
koncernen föreligger då 75 % av målen bedöms uppfyllas vid årets slut.  
Baserat på vår översiktliga granskning av delårets återrapportering anser vi att det är 
svårt utifrån den information som lämnas i delårsrapporten att bedöma om de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella målen för kommunkoncernen är uppfyllda 
eller inte i samband med delårsbokslutet. Detta då det saknas en redovisning av 
utfallet per 2022-08-31 avseende soliditeten i bolagen samt självfinansieringsgraden 
för hela kommunkoncernen. Av redovisningen av måluppfyllelsen framgår endast 
prognos för helåret. 
För bedömning avseende verksamhetsmålen, se avsnitt 3.2.2. 

3.2.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt fyra finansiella mål för kommunen: 
1. Nettokostnadsandelen, inklusive finansnetto och hela pensionsskuldens 

förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande sexårsperioder.  

Genomsnittet för den senaste sexårsperioden uppgår till 94,3 % och prognosen för 
helåret uppgår till 92,6 %. Målet förväntas därmed bli uppfyllt. 

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

Genomsnittet för den senaste sexårsperioden uppgår till 94,5 % och prognosen för 
helåret uppgår till 70,5 %. Målet förväntas därmed bli uppfyllt. 

3. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad.   

Per balansdagen uppgår soliditeten till 29,1 % (25,8 per 2021-12-31). Enligt prognosen 
för helåret förväntas målet uppnås. 

4. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden. 

Kommunen skattesats har inte förändrats, målet är därmed uppfyllt 
Baserat på vår översiktliga granskning av delårets återrapportering anser vi att det är 
svårt utifrån den information som lämnas i delårsrapporten att bedöma om de av 
kommunfullmäktige fastställda finansiella mål är uppfyllda eller inte i samband med 
delårsbokslutet. Detta då det saknas en redovisning av utfallet per 2022-08-31 
avseende nettokostnadsandelen och självfinansieringsgraden. Av redovisningen av 
måluppfyllelsen framgår endast prognos för helåret. 
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Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Baserat på vår 
översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gällande prognosen för år 
2022 blir vår bedömning att det inte är osannolikt att samtliga finansiella mål kommer 
att uppnås, med reservation för målet att soliditeten ska förbättras eller hållas 
oförändrad. Utfallet kan här bli lägre än prognostiserat, vilket även kommunstyrelsen 
framhåller i delårsrapporten.  
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Vi noterar dock att det 
saknas en redovisning av utfallet per 2022-08-31 avseende nettokostnadsandelen och 
självfinansieringsgraden. Av redovisningen av måluppfyllelsen framgår endast prognos 
för helåret. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att 
kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.  

3.2.2 Verksamhetsmål 
Fullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för kommunen: 

1. Mål 3: God hälsa och välbefinnande 

Av de indikatorer som finns publicerade visar 67 procent en positiv trend och 33 
procent en negativ trend. Kommunen ligger för de flesta indikatorerna bland de 25 
procent av kommunerna i Sverige med bäst resultat. Därmed anses målet uppfyllt. 

2. Mål 4: God utbildning för alla                                                                                                                                 
Av de indikatorer som finns publicerade visar 83 procent en positiv trend och 17 
procent är oförändrad. Hälften av indikatorer ligger bland de 25 procent av 
kommunerna med bäst resultat och hälften av indikatorerna ligger bland de 50 procent 
av kommunerna i Sverige med medelresultat. Därmed anses målet uppfyllt.  

3. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt                                                                                        
Av de indikatorer som finns publicerade visar 33 procent en positiv trend och 67 
procent visar en negativ trend. Kommunen ligger bland de 25 procent av kommunerna i 
Sverige med bäst resultat och därmed anses målet uppfyllt. 

4. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna                                                                                                              
Av de indikatorer som finns publicerade uppvisar alla en positiv trend. Kommunen 
ligger för de flesta indikatorerna bland de 25 procent av kommunerna i Sverige med 
sämst resultat. Därmed anses målet ej uppfyllt. 
Baserat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering anser vi det 
vara svårt att utifrån den information som lämnas i delårsrapporten bedöma huruvida 
måluppfyllelsen av verksamhetsmålen är förenliga med de av kommunfullmäktige 
fastställda målen.  
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Stenungsunds kommun har inför 2022 påbörjat arbete med en ny styrmodell. 
Styrmodellen utgår från kommunens vision ”Vision 2035”, Agenda 2030 och kommunens 
ledord. De tidigare inriktningsmålen har tagits bort. Arbetet har istället, i linje med 
styrmodellen, koncentrerats på Agenda 2030. Ekonomi- och personalberedningen har 
prioriterat ovan angivna fyra mål att fokusera på under kommande mandatperiod.  
De fastställda målen är dock av övergripande karaktär och långsiktiga, vilket gör det 
svårt att bedöma måluppfyllelse på kort sikt. Måluppfyllelsen bedöms utifrån ett antal 
indikatorer, men det är svårt att se hur indikatorerna direkt speglar det arbete som 
beskrivs för att nå högre måluppfyllelse på lång sikt. Kriterier för utvärdering av målen är 
inte tydliga. Indikatorer är angivna, men det framgår inte på ett tydligt sätt vad som krävs 
för att målet ska anses vara uppfyllt (mål- och mätvärden). Utvärderingen av målen 
speglar inte heller rapportperioden då indikatorer inte finns för året, och i vissa fall saknas 
det även för föregående år. Det gör det svårt att bedöma hur väl resultatet för perioden 
följer de av fullmäktige fastställda målen. Vi noterar dock att i ”Bilaga Måluppföljning 
Agenda 2030” beskrivs det arbete som bedrivs utifrån respektive målområde, vilket 
tydliggör hur förvaltningen arbetar för en högre måluppfyllelse.  
I regeringens proposition 2003/04:105 (God ekonomisk hushållning i kommuner och 
landsting) framgår att ”För att kunna bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt krävs tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål”.  
Då kriterierna för bedömning av måluppfyllelse inte bedöms vara tillräckligt tydliga, och 
utifrån vad som i övrigt framgår ovan, är det svårt att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat om. För att tydliggöra kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
utifrån fastställda mål rekommenderar vi att det i strategisk plan och budget tydliggörs 
vilka mål- och mätvärden som finns för verksamhetsmålen.  
Vår sammanfattande bedömning är att det utifrån resultatet enligt delårsrapporten inte 
är möjligt att bedöma om resultatet, med avseende på verksamhetsmålen, är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda målen.  

3.3 Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet 
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.  
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. 
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat 
uppgår till 123,2 mkr för helåret och till 115,5 mkr för delåret. Kommunen har inte några 
balanskravsjusteringar, däremot redovisar kommunen de pensionsförpliktelser som är 
intjänade före 1998 i balansräkningen. Den minskning som skett under året ska räknas 
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bort från balanskravsresultatet. I beräkningen per 2022-08-31 har justering gjorts för en 
minskning av pensionsförpliktelserna om - 5,3 mkr, som inte ska ingå i 
balanskravsresultatet. För helåret prognostiseras en minskning på - 13,7 mkr och ska, 
helt korrekt, inte heller då ingå.  
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt 
vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.  

3.4 Resultaträkning 

3.4.1 Analys av resultaträkning  

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än 
kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.  
Kommunens resultat för delåret uppgår till 120,8 mkr, vilket är 53,8 mkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att skatteintäkterna och generella statsbidrag och 
utjämning ökat mer än verksamhetens nettokostnader. I kommunens positiva resultat för 
delåret ingår en vinst om 9,7 mkr för försäljning av exploateringsfastigheter. Inga 
ytterligare försäljningar väntas under året.   
Kommunens årsprognos uppgår till 136,9 mkr, vilket är 16,1 mkr högre än 
delårsresultatet. I likhet med det stärkta utfallet för kommunen kan förändringen mellan 
del- och helår härledas till skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning.  

3.5 Balansräkning  

3.5.1 Pensioner 

Kommunen redovisar sina pensionsåtaganden enligt den lagstadgade blandmodellen 
men hela åtagandet har i balansräkningen tagits upp som skuld. Uppgift om den del av 
pensionsskulden som ska redovisas som ansvarsförbindelse återfinns i löpande text.  

3.5.2 Investeringar 

Stenungsunds kommuns årsbudget för investeringar 2022 uppgår till 562 mkr. Till och 
med 2022-08-31 har kommunen genomfört nettoinvesteringar uppgående till 193,2 mkr. 
Årsprognosen för kommunens investeringar uppgår till 361,9 mkr, där avvikelsen från 
budget främst beror på främst på förskjutningar i tidsplanen.   
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3.6 Sammanställd redovisning 
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda 
redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande 
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts 
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det 
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning 
eller balansomslutning. I 12 kap 5§ framgår att om det kommunala koncernföretaget är 
en stiftelse, ska konsolidering ske i proportion till den andel av stiftelsens kapital som 
kommunen eller regionen har bidragit med. 
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala 
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde 
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som 
ska bedömas.  
Kommentar 
Per delåret omfattas inte de kommunala bolagen av en sammanställd redovisning. En 
prognos lämnas i delårsrapporten, i löpande text, för följande enheter: 
 Stenungsundshem AB, 100 % 
 Stenungsunds Energi och Miljö AB, 100 % 
 Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 33% 
 Stiftelsen Stenungsunds Fjärrvärme, 100% 
 Soltak AB, 25 % 

3.7 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den 
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en 
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även 
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser. 
 
I delårsrapporten anges under Noter i avsnittet ”Redovisningsprinciper” att 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade i jämförelse med 
årsbokslutet föregående år. Vidare följer avsnitt om ”Säsongsvariationer och cykliska 
effekter” samt ”Erhållna med ännu ej redovisade generella statsbidrag”.  
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Göteborg den 26 september 2022 
 
 
 
Thomas Bohlin     Josefine Kjellberg 
Auktoriserad revisor    Certifierad kommunal yrkesrevisor 

KPMG AB      KPMG AB 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 277 Dnr: KS 2022/445 
 
Fastställande av skattesats för år 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona, vilket är 
oförändrat jämfört med år 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska upprätta 
förslag till budget. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget istället upprättas i 
november. I så fall ska kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-09-06

 
Marcus Starcke Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Fastställande av skattesats för år 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona, vilket är 
oförändrat jämfört med år 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska upprätta 
förslag till budget. Om det finns särskilda skäl för det får budgetförslaget istället upprättas i 
november. I så fall ska kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Regler för budgetens upprättande finns i kommunallagens 11 kapitel. Det framgår att 
kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta ett budgetförslag innan oktober månads utgång och 
att kommunfullmäktige ska fastställa budgeten senast under november. Om detta på grund av 
särskilda omständigheter inte är möjligt får kommunstyrelsen istället upprätta budgetförslaget 
i november och kommunfullfullmäktige kan då fastställa budgeten i december. I så fall ska 
kommunstyrelsen ändå före oktober månads utgång föreslå skattesats för den kommunalskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunfullmäktige ska 
fastslå skattesatsen i november. Kommunfullmäktige får fastställa en annan skattesats i 
samband med att budgeten fastställs i december.  
 
Anledningen till skattefristerna i budgetprocessen är skatteadministrationen.  
 
Den 11 september är det val i hela landet. Valets utgång kan ha inverkan på 
majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige. Av förarbetena till kommunallagen framhålls 
att ändrade majoritetsförhållanden utgör skäl till att tillämpa bestämmelserna i 
kommunallagen om förskjutning av kommunens budgetprocess.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående bedömer förvaltningen att budgeten kan upprättas i 
november. Skattesatsen behöver emellertid föreslås av kommunstyrelsen senast i oktober och 
fastställas av kommunfullmäktige i november. Då kommunstyrelsen inte har några 
inplanerade sammanträden i oktober måste kommunstyrelsen föreslå skattesats redan på 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/445
2022-09-06

septembermötet. Skattesatsen kan sedan fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde i 
november.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet rör fastställande av skattesats och berör därför inte direkt barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-06 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef 
 
 
Beslut skickas till 
Karolina.ringmark@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 252 Dnr: KS 2021/927 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att underteckna reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen, med tillhörande överenskommelser. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan 
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revideringen inför en ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, se 
kommunfullmäktiges beslut 16 december 2021 § 197. En del förändringar har gjorts i 
förslaget sedan remissversionen. Avtalet uppfattas dock inte som helt konsekvent och det 
kvarstår fortfarande en otydlighet i ansvarsfrågan. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. Förvaltningen bedömer 
att ett ingående av avtalet kan medföra omfattande kostnadsökning för kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-08-31 § 59 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 197 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag. 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

 
Beslut skickas till 
rose-marie.nyborg@vgregion.se 
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 59 Dnr: KS 2021/927 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att underteckna reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen, med tillhörande överenskommelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan 
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revideringen inför en ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, se 
kommunfullmäktiges beslut 16 december 2021 § 197. En del förändringar har gjorts i 
förslaget sedan remissversionen. Avtalet uppfattas dock inte som helt konsekvent och det 
kvarstår fortfarande en otydlighet i ansvarsfrågan. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. Förvaltningen bedömer 
att ett ingående av avtalet kan medföra omfattande kostnadsökning för kommunen.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 197 
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Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen  
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att underteckna reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal mellan Västra Götalands läns 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen, med tillhörande överenskommelser. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har erhållit förslag på det hälso- och sjukvårdsavtal som avser reglera samverkan 
och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har sedan 1999 reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning för hälso- och sjukvårdsansvar i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. I revideringen inför en ny avtalsperiod omfattar avtalet även fyra 
överenskommelser som berör områden som huvudmännen enligt lag är skyldiga att 
samverka/komma överens om. Dessa överenskommelser ligger med som bilagor till avtalet. 

Avtalet har tidigare varit på remiss varav kommunen valde att lämna ett antal synpunkter, se 
kommunfullmäktiges beslut 16 december 2021 § 197. En del förändringar har gjorts i 
förslaget sedan remissversionen. Avtalet uppfattas dock inte som helt konsekvent och det 
kvarstår fortfarande en otydlighet i ansvarsfrågan. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. Förvaltningen bedömer 
att ett ingående av avtalet kan medföra omfattande kostnadsökning för kommunen.  

 
Beskrivning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god och säker vård 
för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunerna och 
regionen. Bakgrunden till att kommunen i samband med ädelreformen 1992 blev en 
sjukvårdshuvudman beskrivs i prop. 1990/91:14. Syftet var att säkerställa en sammanhållen 
vård och omsorg för äldre personer och personer med funktionsnedsättning på särskilda 
boenden. Det beskrivs att social och medicinsk kompetens skulle integreras. För att uppnå det 
fick kommunerna ett samlat ansvar för de i det löpande arbetet vanligt förekommande 
arbetsuppgifterna. Det var en viktig förutsättning för att förbättra vårdkvalitet och för att ge 
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äldre och funktionsnedsatta en trygg och säker vård och omsorg. Det tydliggjordes även att 
det endast är när specialiserade resurser i hälso- och sjukvården behövs som länssjukvårdens 
resurser ska användas. 
 
Regionen är den huvudman som är primärt ansvarig för hemsjukvården. Västra 
Götalandsregionen och kommunerna inom regionen har sedan regionbildningen 1999 en 
överenskommelse om att ta över ansvaret för hemsjukvård enligt möjligheten i 14 kap. 1 § 
HSL. Regionen har en möjlighet, inte en skyldighet, att lämna över ansvaret för hemsjukvård 
till kommunen. Genom möjligheten att överlåta ansvaret för hemsjukvården utvidgas 
kommunens kommunala befogenhet, det vill säga uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt kommunallagen (2017:725), KL eller annan speciallagstiftning.  
 
Kommun kan med region endast samverka om sina egna kommunala uppgifter eller när det 
finns stöd genom bestämmelser i lag eller författning. Exempelvis finns det bestämmelser 
kring samverkan mellan kommuner och regioner kring utskrivningsklara patienter från den 
slutna vården i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 
 
Ovanstående innebär att avtalssamverkan endast kan avse sådant som faller inom den 
kommunala befogenheten. En kommun eller en region får alltså inte genom avtalssamverkan 
uppdra åt en annan kommun eller en annan region att utföra uppgifter som den inte får utföra 
själv. Detta innebär att det på många områden finns hinder mot avtalssamverkan mellan en 
kommun och en region. Detta följer av 2 kap. 2 § KL. En kommun får inte med stöd av 
avtalssamverkan utföra uppgifter som ankommer på en region och vice versa, se prop. 
2017/18:151 s 33.  
 
Att en region eller kommun har möjlighet enligt 15 kap. 1 § HSL att ingå avtal med annan om 
utförande av hälso-och sjukvårdsinsatser innebär inte någon utvidgning av den kommunala 
kompetensen eller möjligheten för kommuner att utföra uppgifter som åligger annan. Syftet 
med bestämmelsen är att öka konkurrensen och skapa förutsättningar för privata aktörer och 
kommunala företag att utföra vissa kommunala uppgifter. Bestämmelsen innebär inte något 
undantag från kravet på att tillämpa upphandlingsregler och regelverket om obligatoriska 
vårdvalssystem inom primärvården behöver beaktas. 
 
Det finns lagstöd för regionen att lämna över ansvaret för hemsjukvård. Var gränsen går 
mellan den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lagstiftning ska eller får bedriva och 
den hälso- och sjukvård det åligger regionen att ansvara för är i vissa delar oklart. I 
förarbetena till nuvarande lagstiftning har den hälso- och sjukvård som kommunen har 
befogenhet att bedriva beskrivits som upp till ”primärvårdsnivå”. Att den kommunala hälso- 
och sjukvården bedrivs på primärvårdsnivå bekräftas, utöver förarbeten, även av SKR i deras 
stödmaterial Specialiserad vård i hemmet och betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och 
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jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41. Definitionen av primärvård i 
lagtexten återfinnes i 2 kap. 6 § HSL och primärvårdens grunduppdrag redogörs för i det nya 
kapitlet 13 a i HSL. Primärvården är ingen statisk vårdnivå utan vilka hälso- och sjukuppgifter 
som ingår i primärvården kan och kommer troligtvis att förändras över tid.  
Ett hälso-och sjukvårdsavtal mellan region och kommun bör alltså endast reglera det 
gemensamma kompetensområdet, det vill säga primärvården. Efter remissversionen har det 
skrivits in i avtalet att kommunens huvudmannaskap är på primärvårdsnivå. Avtalet uppfattas 
dock inte som helt konsekvent och förvaltningen tolkar avtalet som att det fortfarande finns en 
otydlighet i ansvarsfrågan. I avtalets inledande stycke står det att ”Regionen har ansvar för 
specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan 
särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården”.  
 
Regionen och kommunen har ett gemensamt huvudmannaskap för primärvården. Om 
regionen bedömer att den regionfinansierade primärvården även kan utföra specialiserad vård 
som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens 
behöver det inte regleras i ett avtal med kommunen. Avtalet bör således inte insinuera att 
någon annan part än regionen ska utföra specialistvårdsinsatser. Hur regionen däremot väljer 
att organisera sitt ansvarsområde, det vill säga hur regionen fördelar och begränsar hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom specialiserad vård och primärvård, mellan de olika aktörerna inom 
den regionfinansierade vården står det parten, inom sina egna regelverk, fritt att reglera 
utanför hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
Kännedomen kring problematiken med samverkan mellan regioner och kommuner gällande 
hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem är inget nytt. Ett antal 
remissinstanser för den statliga utredningen God och nära vård – En reform för ett hållbart 
hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) tog upp problematiken, där även Västra 
Götalandsregionen och SKR, se remissyttrande av Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen 
daterat 2020-09-08, RS 2020-02766. SKR lämnade även genom sektionschef Emma Spak ett 
särskilt yttrande som bland annat tog upp följande, 
 
”Att säkerställa att varje patient får vård utifrån sina individuella behov och förutsättningar 
är avgörande för utvecklingen av Nära vård. Som en viktig förutsättning för att möjliggöra 
detta behandlar utredningen frågan om samverkan mellan regioner och kommuner avseende 
hälso- och sjukvårdsinsatser inom öppen specialiserad vård i den enskildes hem. I 
utredningen görs bedömningen att kommuner redan idag kan medverka i sådan vård inom 
ramen för nu gällande regelverk. Tyvärr riskerar utredningens förslag på detta område att 
inte vara tillräckliga för att lösa den problematik som nu finns kring samverkan mellan 
regioner och kommuner gällande hur hälso- och sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes 
hem.” 
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Fortsättningsvis har SKR, så sent som i juni 2022 publicerat ett stödmaterial Specialiserad 
vård i hemmet, vars avsikt är att ge stöd till kommuner och regioner i det fortsatta 
samverkansarbetet kring de juridiska förutsättningarna för hur personer med behov av 
specialiserad vård i hemmet ska kunna erbjudas en sammanhållen vård och omsorg. I juni 
2022 överlämnades betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg 
för äldre personer, SOU 2022:41, till socialdepartementet, som även den redogör kring 
regelverket. I SOU 2022:41 görs bedömningen att en utredning bör få i uppdrag att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och möjligheten till samverkan inom den 
specialiserade vården i hälso-och sjukvårdslagen. 
 
Skälen för bedömningen är enligt utredningen att omställningen till en nära vård och utökade 
möjligheter att utföra medicinska insatser utanför vårdinrättningar medför att gränssnittet 
mellan kommunal primärvård och regionens specialiserade sjukvård som kan utföras i 
hemmet blir alltmer otydligt. Vidare förtydligar utredningen att kommunerna inte förväntas ha 
medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva specialiserad 
hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicinteknisk utrustning 
enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL. Avslutningsvis gör utredningen 
bedömningen att rättsläget borde framgå tydligare av HSL då det råder osäkerhet om olika 
arbetsformer är lagenliga eller inte. Oavsett om lagstiftaren vill undvika eller uppmuntra 
möjligheten till samverkan inom den specialiserade vården i hälso-och sjukvårdslagen bör 
lagstiftningen förtydligas. 
 
Utöver problematiken med samverkan mellan regioner och kommuner gällande hur hälso- och 
sjukvårdsinsatser kan ges i den enskildes hem behöver även den praktiska hanteringen av 
problematiken lyftas. I ett remissyttrande till Socialdepartementet daterat 2019-04-12, dnr. 
19/00343, gällande promemorian Behov av hjälp med andning och sondmatning, diskuterar 
SKR ansvarsfrågans arbetsrättsliga aspekter. Diskussionen förs främst utifrån hantering av 
egenvård men resonemangen är ändock i viss del tillämpliga på kommunen som arbetsgivare 
på vård utöver primärvård: 
 
” Antalet personer som får hälso- och sjukvårdsåtgärder utförda av personal i patientens 
ordinära bostad ökar, bl.a. tack vare den medicinska och medicintekniska utvecklingen. 
Möjligheten att få hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet kan dock inte vara beroende av att 
avancerad hälso- och sjukvård bedöms såsom egenvård. Socialdepartementets förslag till 
ändring i LSS bör därför justeras. För att på bästa sätt tillgodose behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet bör också, enligt SKL, hälso- och sjukvårdslagen ändras så att 
gränssnittet mellan sjukvårdshuvudmännen blir mer flexibelt. Kompetensfördelningen mellan 
regioner och kommuner behöver hanteras, så att verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt 
både för patienter/brukare och anställd personal. En idéskiss när det gäller förändringen av 
HSL bifogas. 
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SKL vill slutligen understryka att arbetsmiljöriskerna och riskerna för att patienten/brukaren 
skadas måste tas på allvar. De arbetsuppgifter som utförs av kommunerna måste ligga inom 
kommunernas kompetensram. Utförs arbetsuppgifter som är så avancerade att stöd inte kan 
ges av arbetsgivaren och arbetsgivaren inte kan avgöra om de utförs på ett korrekt sätt, kan 
personalen och deras närmaste chefer hamna i en svår eller omöjlig situation som t.ex. kan 
leda till arbetsrättsliga frågor om arbetsskyldighet. 
 
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen 
[1977:1160], AML) och som ska göra riskbedömningar, vidta åtgärder och göra 
uppföljningar. Riskbedömningar ska göras så att arbetstagare inte utsätts för risker i den 
fysiska miljön eller risker för att arbetstagarna utsätts för alltför hög arbetsbelastning, stress, 
bristande arbetsledning och kommunikation. 
 
Inträffar en olycka och risker har kunnat förutses och förebyggas, kan arbetsgivaren (chefer – 
beroende på hur arbetsmiljöuppgifterna fördelats) ställas till svars för arbetsmiljöbrott. 
 
Fackliga organisationer kan påtala och begära riskbedömning och eller åtgärder enligt 6 kap 
6 a § arbetsmiljölagen. Leder en sådan begäran inte till att arbetsgivaren agerar kan 
skyddsombud gå vidare till Arbetsmiljöverket med begäran om förbud eller förelägganden. 
Skyddsombud kan även stoppa arbetet vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv 
och hälsa, 6 kap 7 § arbetsmiljölagen, vilket försätter både assistansanordnaren och den 
berättigade i en svår situation. Arbetsmiljöverket kan även utföra tillsyn och meddela 
förelägganden eller förbud vid vite vid brister i arbetsmiljön. 
 
Arbetstagare som inte har tillräcklig kunskap för att utföra avancerade hälso- och 
sjukvårdsåtgärder riskerar att skada både brukare och sig själva. Ansvar för skada vid 
egenvård bedöms enligt allmänna skadestånds- och straffrättsliga principer. Vållande till 
kroppsskada eller sjukdom och/eller arbetsmiljöbrott kan aktualiseras. Även andra 
arbetsrättsliga frågor kan aktualiseras, av enskilda eller av fackliga organisationer.” 
 
När det gäller ansvar för skador i hälso- och sjukvårdssammanhang regleras det särskilt. Hur 
hälso- och sjukvårdsavtalet ställer sig till kommunenens problematik att kunna planera, 
arbetsleda och ansvara för vård som ligger utanför dess kommunala befogenhet är obesvarat. 
Det är förståeligt att försöka minimera antalet inblandade kring och i den enskildes hem, men 
hur det rent praktiskt ska gå till genom att den kommunala hemsjukvården tar över 
specialistvård är inte klargjort.  

Det uppfattas av förvaltningen som att det finns en diskrepans kring synen mellan utförandet 
och ansvaret för viss hälso- och sjukvård. Möjligen åsyftas delegering som en tänkbar lösning. 
Delegering innebär allmänt sett att ansvaret för fullgörandet av en arbetsuppgift genom ett 
beslut av den som det normalt åvilar att svara för uppgiften, förs över till en annan person, 
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som utan detta beslut inte får utföra den. Vid en delegering överlåts en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd från hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för 
den uppgift som beslutet avser, till en person som saknar formell kompetens för uppgiften, se 
SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.  

Uppgiftsmottagaren ska vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften. Delegaten ska 
genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ha visat sig ha 
blivit reellt kompetent för den uppgift som avses att delegeras. Hälso- och sjukvårdspersonal 
får endast delegera en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god 
och säker vård, 6 kap. 3 § PSL. 

Ett beslut om delegering är personligt och får endast avse en namngiven person och inte en 
viss yrkesgrupp, det är således inte möjligt att delegera till ”enhetens undersköterskor”. Den 
som genom ett delegeringsbeslut tilldelats vissa arbetsuppgifter får i sin tur inte delegera 
uppgiften till någon annan. Delegeringar kan ske över verksamhets- och vårdgivargränser. En 
förutsättning är att mottagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra 
arbetsuppgiften. Det innebär att den som avser att delegera över en verksamhets- eller 
vårdgivargräns först måste samråda med mottagarens arbetsledning.  

En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion 
eller liknande framgår att uppgiften är förbehållen en viss yrkesgrupp eller om något liknande 
formellt eller praktiskt hinder föreligger. I ”Hälso- och sjukvård – gränsdragningsfrågor 
mellan region och kommun” daterad 2019-11-20 skriver Ellinor Englund och Anna Åberg, 
SKR Avdelningen för juridik, att ett formellt hinder för delegering torde vara kommunallagen 
samt hälso- och sjukvårdslagen varav det framgår att det inte är möjligt för en kommun eller 
en region att ta hand om sådana angelägenheter som enbart ska handhas av staten, en annan 
kommun, en annan region eller någon annan. Sådan hälso- och sjukvård som enbart regionen 
ska ha hand om kan därmed inte kommunen ansvara för. Att ansvarsgränsen inte är möjlig att 
ändra genom kommunala beslut eller avtal framgår av RÅ 1997 ref. 9. 

Englund och Åberg beskriver även regleringen för medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
11 kap. 4 § HSL, som bland annat ska ansvara för att patienten får en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde samt att beslut om att 
delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten, 4 kap. 6 § 1 och 4 hälso- 
och sjukvårdsförordningen [2017:80] och att även denna reglering torde påverka möjligheten 
att delegera över huvudmannaskapsgränsen mellan region och kommun. 

Förvaltningen ställer sig frågande till hur MAS ska kunna ansvara för bedömning av att 
delegeringsbeslut som avser utförandet av specialiserad vård är patientsäker, eftersom det inte 
ligger i kommunens uppdrag att tillhanda hålla de resurser som kan komma att krävas för 
utförandet. Kommuner förväntas inte ha medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller 
bemanning för att bedriva specialiserad hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk 
kompetens eller medicinteknisk utrustning enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL. 

82



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/927
2022-07-12

Fortsättningsvis framhävs det i avtalet att fokuset ska ligga på individens behov framför att 
söka skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Att avsikten är att hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de förutsättningar som behövs för 
samverkan och personcentrerad vård över huvudmannagränserna. 

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

I SOU 2022:41 beskrivs även att utredningen haft dialoger där det framkommer att en del 
kommuner i takt med att vården flyttas ut från sjukhusen, känt sig tvingade att ta över alltmer 
ansvar för specialiserad vård från regionerna. Det går enligt utredningens mening utöver vad 
som förväntas av en kommun inom ramen för dess huvudmannaansvar. Det går också utöver 
vad kommunen får ta över ansvaret för enligt HSL.  

Däremot kan det, inom ramen för kommunens skyldighet att samverka i omställningen till en 
mer nära vård, krävas att dess personal medverkar i viss vård på regionens uppdrag. 
Utredningen ser inte något hinder för att kommunens personal utför enklare insatser även om 
dessa ordinerats av den specialiserade vården, under förutsättning att personalen har såväl 
kompetens som utrustning för detta.  

Problematiken som förvaltningen ser det är att det idag inte kan förväntas av kommunerna att 
ha medicinsk kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva 
specialiserad hälso- och sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller 
medicinteknisk utrustning enligt den ansvarsfördelning som regleras i HSL.  

I SOU 2022:41 förklaras det att utredningsuppdraget har bedrivits i bred samverkan med 
berörda aktörer inom primärvården och att det bland dessa finns en samstämmig bild om att 
det inte går att närmare ange var gränsen för kommunens primärvårdsansvar ska gå. Samtidigt 
efterfrågar många ett klargörande av vad som förväntas av kommuner i dag. Utredningen 
skriver att det råder olika uppfattningar om huruvida medicinska insatser som har varit 
nödvändiga för att rädda liv under pandemin, såsom exempelvis syrgasbehandling, är insatser 
för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov som inte kräver särskild medicinsk 
kompetens eller särskild teknisk utrustning. Att sköra personer riskerar att drabbas särskilt illa 
av infektioner och komplikationer vid inläggningar på vårdinrättningar talar för att de bör 
kunna få mer vård utförd i särskilda boenden. Det är ett ansvar som även ankommer på 
regionens specialiserade vård. 

Gränsdragning på detaljnivå för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser är en förutsättning 
för konkreta riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektivet. Detta är grunden för att det 
praktiska samarbetet ska kunna genomföras på individnivå och för att hitta åtgärder för att 
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förhindra eller begränsa risker i patientsäkerheten. Kommunen lämnade synpunkter på 
parternas ansvarsfördelning i remissvaret, se KF 2021-12-16 § 197 med Dnr KS.2021/927. 
Synpunkterna har dock inte beaktats eftersom det kvarstår formuleringar som öppnar upp för 
en del godtyckliga bedömningar.  

Beroende på hur kommunerna organiserar inskrivningsprocessen till den kommunala 
hemsjukvården kan det medföra olika bedömningar bland de 49 kommunerna.  

Under rubriken ”Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta” på s.11 i 
avtalet stadgas det två punkter som enligt förvaltningens bedömning endast bör åligga 
regionen. Kommunen lämnade vid remisstillfället synpunkter på att dessa skulle strykas från 
avtalet alternativt förtydligas. Några förtydligande formkrav har inte tillkommit. Dock har 
rubriken ändrats från ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även” till ”Efter 
överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta”.  

I dagsläget är den samverkan som sker i den praktiska verksamheten inte helt problemfri när 
uppfattningen av ansvarsgränser skiljer sig åt. Att då inte tydliggöra formkrav i avtalet ser 
förvaltningen som en risk för framtida konflikter och att enskilda medarbetare kommer i 
kläm. Vad som ska ingå i den kommunala primärvården torde bestämmas gemensamt mellan 
de 49 kommunerna och regionen, inte genom lokala överenskommelser i enskilda fall. Det 
öppnar för ojämlik vård, inte bara mellan kommunerna men även mellan enskilda 
kommuninvånare. Inträffar vårdbehovet på en helgdag kan det i praktiken innebära en annan 
vård och av en annan huvudman. Visserligen förtydligas det att det krävs en 
överenskommelse innan något kontraktuellt ansvar inträffar men förvaltningen 
uppmärksammar ändock en problematik med efterföljande punkter. 
 
- Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller förutsägbara hälso- 
och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och nattetid för patienter som normalt 
besöker Västra Götalandsregionens vårdcentraler. 
 
- ”Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från sluten vård som 
inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under förutsättning att en dialog skett i 
samförstånd och nödvändig informationsöverföring skett som stöd för de kommunala 
insatserna.” 

Ovanstående punkter är otydliga vad gäller patientgrupp och definitionen av 
överenskommelse. Exempelvis har det tagits fram en tydlig rutin för hälso- och sjukvård i 
hemmet till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, B7 i 
avtalet, men inte för hur ovanstående överenskommelser ska hanteras. 

Incitamentet för den regionfinansierade primärvården att se över sin organisation och 
tillgänglighet minskar om den kan lösa bemanningssvårigheter för kväll, helg och natt genom 
att låta utförandet av vården genomföras av kommunen. Det finns inget som talar för att 
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patientgruppen som berörs av överenskommelsen nödvändigtvis har någon kontakt med 
hemtjänsten eller den kommunala hemsjukvården sedan tidigare.  

Exempelvis framgår det av nationell statistik från Socialstyrelsen att drygt 236 100 personer 
som var 65 år eller äldre hade kommunalt finansierad hemsjukvård i ordinärt boende någon 
gång under 2018. Av dessa hade endast 57 procent av kvinnorna och 52 procent av männen 
både hemsjukvård och hemtjänstinsatser, se Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, 
Socialstyrelsen s. 65. 

 
Bildkälla: Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, Socialstyrelsen 

I praktiken innebär det att den kommunala hälso- och sjukvården får ett utökat ansvar för 
patienter som inte nödvändigtvis har en kontakt med kommunens tjänster sedan tidigare. 

Bakgrunden till ÄDEL-reformen och möjligheten för kommun och region att träffa en 
överenskommelse om ansvaret för hemsjukvården var att åstadkomma ett smidigt och väl 
fungerande samspel mellan sociala och medicinska insatser. 

De allra flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det finns inga särskilda 
bestämmelser som anger att arbetsuppgiften är förbehållen en specifik yrkesgrupp. Det följer 
av de allmänna bestämmelserna i HSL att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls och att det bland annat ska finnas den personal som behövs för 
att god vård ska kunna ges, 5 kap. 1 och 2 §§ HSL. Det är verksamhetschefen som har det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och för att beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren huvudansvaret för att en hög patientsäkerhet ska 
kunna uppnås. Vårdgivaren måste planera, leda och kontrollera sin verksamhet och vid behov 
vidta åtgärder för att förebygga vårdskador.  
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Förvaltningen anser att samverkan mellan olika huvudmän och aktörer är en förutsättning för 
att kunna leverera välfärdstjänster som utgår från invånarnas behov även i framtiden. Patienter 
som har behov av både primärvård och specialiserad vård i hemmet ska få en personcentrerad 
och samordnad vård där både kommun och region är sjukvårdshuvudmän.  

Då ser förvaltningen inget problem med att en åtgärd kan vara av initierad av den 
specialiserade sjukvården och ett ansvar för regionen. Kommunen kan förstås fortfarande 
delta med det som åligger kommunen, nämligen hälso- och sjukvårdsinsatser på 
primärvårdsnivå. För att kunna samarbeta kring detta måste samtliga parter klara av att mötas 
i individens hem och att ingen får känna sig osäker kring gränsdragningen för sitt uppdrag.  

I en vårdåtgärd inom ramen för specialiserad vård, förekommer det alltså att vissa 
arbetsuppgifter ryms inom primärvårdsnivån. Som en del av ett samordnat personcentrerat 
arbetssätt kan den kommunala primärvården medverka i den specialiserade vården genom att 
utföra arbetsuppgifter som faller inom primärvård. Det bedöms dock inte möjligt med 
nuvarande lagstiftning att medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården tar ansvar 
för arbetsuppgifter som ingår i den specialiserade vården. Skulle kommunen medverka i att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som ordinerats av den specialiserade vården, kan de 
endast göra det under förutsättning att personalen har såväl kompetens som utrustning för 
detta. Detta förutsätter att åtgärderna kan utföras inom ramen för kommunens befintliga 
personella och materiella resurser och att arbetsuppgifterna anknyter naturligt till de uppgifter 
kommunen och den kommunala personalen redan har samt att åtagandet ter sig motiverat 
utifrån brukarnas behov. Dock kan det idag inte förväntas av kommunerna att ha medicinsk 
kompetens, medicinteknisk utrusning eller bemanning för att bedriva specialiserad hälso- och 
sjukvård som kräver särskild medicinsk kompetens eller medicinteknisk utrustning enligt den 
ansvarsfördelning som regleras i HSL.  

I avtalet står det att patientgruppen som har permission från sluten vård kan, efter 
överenskommelse, ingå i kommunens primärvård. Förvaltningen bedömer dock att 
patientgruppen innefattar patienter som sannolikt är i behov av specialistvård. Att placera 
punkten under rubriken parternas ansvar skapar dock en otydlighet om huruvida det rör sig 
om insatser som enbart ingår i primärvårdens vårdnivå.  

Om avtalet syftar till att överenskommelserna ska möjliggöra att kommunens personal ska 
medverka vid utförandet av specialistvård riskerar kommunen att överskrida sin kommunala 
befogenhet i och med avtalets nuvarande utformning. Stycket ligger placerat under 
kommunens ansvar enligt avtalet vilket skapar en otydlighet om det rör sig om insatser som 
då ska anses ingå i det frivilliga övertagandet av hemsjukvården, i enlighet med 14 kap. 1 § 
HSL och den ansvarsöverlåtelse som övertagandet medför eller det rör sig om att kommunens 
personal kan medverka och agera vårdgivare även om huvudmannaskapet ligger kvar hos 
regionen. Som tidigare beskrivits kan inte huvudmannaskapet för specialistvården flyttas 
genom avtal. Det begränsade kommunalrättsliga utrymmet för en kommun att medverka vid 
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specialistvård måste ske utanför det frivilliga åtagandet av hemsjukvården. Placeringen av 
stycket indikerar dock att kommunen ska överta ansvaret för insatserna. 

Förvaltningen anser att avtalet borde vara tydligare med att det inte heller kan förväntas av 
kommunen att medverka genom att utföra uppgifter i vårdåtgärder inom ramen för 
specialiserad vård. Om det inte kan ske inom ramen för kommunens ordinarie verksamhet och 
att regionen har kvar huvudmannaskapet för åtgärderna. Att det tidigare inledningsvis i avtalet 
uppges att regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska eller 
tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs av primärvården 
torde inte vara tillräckligt för att tydliggöra ansvarsfördelningen eller underlätta tillämpningen 
av avtalet i det praktiska arbetet. 

Av uppdragshandlingen avseende revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götalands län, från SRO daterad 2020-09-02 framgår bland annat ”att till hälso- och 
sjukvårdsavtalet beskriva, definiera samt ta fram förslag för kommunens respektive regionens 
ansvar och åtagande för specialiserad hälso- och sjukvård, samordning och samverkan för 
personer som vårdas i hemmet; till exempel samverkan vid specialiserad palliativ vård, 
närsjukvårdsteam, dialys och syrgasbehandling i hemmet eller annan specialiserad/avancerad 
hälso- och sjukvård” samt ”beskriva behovet av resursförändringar hos huvudmännen; t ex 
kompetens och bemanning.”  

Förvaltningen saknar beskrivningar på hur denna samordning och samverkan ska ske. Som 
avtalet är utformat överlåts ansvar för utförande av vård, men det torde reglera hur parterna 
kan utföra det gemensamma ansvaret kring individen. Exempelvis genom att reglera hur 
parterna kan mötas i individens hem och befogenheten att utföra olika delar av vården.  

Avslutningsvis bör det beaktas att Göteborgsregionen och VästKom har beslutat att 
rekommendera kommunerna att skriva under avtalet. Förvaltningen har efterfrågat vilka 
konsekvenser som ett eventuellt nej till avtalet skulle innebära. Något tydligt svar har inte 
kunnat erhållas utan det har hänvisats att det inte är möjligt att i nuläget helt tydligt beskriva 
samtliga juridiska konsekvenser av att vissa kommuner skulle teckna avtalet och andra inte, 
detta då det i flera delar kommer handla om bedömningar och tolkningar. Däremot pågår det 
ett flertal utvecklingsarbeten som kan komma att påverkas och försenas. 
 
Förvaltningens sammanfattande bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att avtalet inte ger önskad tydlighet kring kommunens 
respektive regionens primärvårdsansvar. I avtalsförslaget återfinns ett antal skrivningar som 
innebär en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis medför 
kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen. Otydligheten avser både det 
materiella innehållet och det ekonomiska ansvaret. Det bedöms dessutom tveksamt om 
samtliga skrivningar i avtalet är förenliga med gällande lagstiftning. 
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De allra flesta arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården är oreglerade, det finns inga särskilda 
bestämmelser som anger att arbetsuppgiften är förbehållen en specifik yrkesgrupp. Det följer 
av de allmänna bestämmelserna i HSL att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls och att det bland annat ska finnas den personal som behövs för 
att god vård ska kunna ges, 5 kap. 1 och 2 §§ HSL. Det är verksamhetschefen som har det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får en säker och 
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet och för att beslut om att delegera ansvar för 
vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten. 

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren huvudansvaret för att en hög patientsäkerhet ska 
kunna uppnås. Vårdgivaren måste planera, leda och kontrollera sin verksamhet och vid behov 
vidta åtgärder för att förebygga vårdskador.  

I dagsläget är den samverkan som sker i den praktiska verksamheten inte helt problemfri när 
uppfattningen av ansvarsgränser skiljer sig åt. Att då inte tydliggöra formkrav och tydlig 
ansvarsfördelning i avtalet ser förvaltningen som en risk för framtida konflikter och att 
enskilda medarbetare kommer i kläm. Vad som ska ingå i den kommunala primärvården torde 
bestämmas gemensamt mellan de 49 kommunerna och regionen, inte genom lokala 
överenskommelser i enskilda fall. Det öppnar upp för ojämlik vård, inte bara mellan 
kommunerna men även mellan enskilda kommuninvånare. Inträffar vårdbehovet på en 
helgdag kan det i praktiken innebära en annan vård och av en annan huvudman.  

Förvaltningen anser att samverkan mellan olika huvudmän och aktörer är en förutsättning för 
att kunna leverera välfärdstjänster som utgår från invånarnas behov även i framtiden. Patienter 
som har behov av både primärvård och specialiserad vård i hemmet ska få en personcentrerad 
och samordnad vård där både kommun och region är sjukvårdshuvudmän. Då ser 
förvaltningen inget problem med att en åtgärd kan vara av initierad av den specialiserade 
sjukvården och ett ansvar för regionen. Kommunen kan förstås fortfarande delta med det som 
åligger kommunen, nämligen hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå. För att kunna 
samarbeta kring detta måste samtliga parter klara av att mötas i individens hem och ingen får 
känna sig osäker kring gränsdragningen för sitt uppdrag. Av uppdragshandlingen avseende 
revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län, från SRO daterad 2020-09-
02 framgår bland annat ”att till hälso- och sjukvårdsavtalet beskriva, definiera samt ta fram 
förslag för kommunens respektive regionens ansvar och åtagande för specialiserad hälso- och 
sjukvård, samordning och samverkan för personer som vårdas i hemmet; till exempel 
samverkan vid specialiserad palliativ vård, närsjukvårdsteam, dialys och syrgasbehandling i 
hemmet eller annan specialiserad/avancerad hälso- och sjukvård” samt ”beskriva behovet av 
resursförändringar hos huvudmännen; t ex kompetens och bemanning.”  

Förvaltningen saknar beskrivningar på hur denna samordning och samverkan ska ske. Som 
avtalet är utformat överlåts ansvar för utförande av vård, men det torde reglera hur parterna 
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kan utföra det gemensamma ansvaret kring individen. Exempelvis genom att reglera hur 
parterna kan mötas i individens hem och befogenheten att utföra olika delar av vården.  

Göteborgsregionen och VästKom har beslutat att rekommendera kommunerna att skriva 
under avtalet. Förvaltningen har efterfrågat vilka konsekvenser som ett eventuellt nej till 
avtalet skulle innebära. Något tydligt svar har inte kunnat erhållas utan det har hänvisats att 
det inte är möjligt att i nuläget helt tydligt beskriva samtliga juridiska konsekvenser av att 
vissa kommuner skulle teckna avtalet och andra inte, detta då det i flera delar kommer handla 
om bedömningar och tolkningar. Däremot pågår det ett flertal utvecklingsarbeten som kan 
komma att påverkas och försenas. 

Förvaltningens bedömer att ett avtal som beskriver och definierar kommunens respektive 
regionens ansvar och åtagande för samordning och samverkan för personer som vårdas i 
hemmet bör tas fram i samförstånd mellan parterna. Förvaltningens bedömning är att 
kommunen inte bör skriva under det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Det pågår idag en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem, från en vård som av 
tradition är uppbyggd på akutsjukvård, till en hälso- och sjukvård som har primärvården som 
nav och där alltmer vård ska ske i den enskildes hem. Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner beskriver i vilka sammanhang som 
regionen överlåter skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet för patienter med 
behov av vård i hemmet över tid. Det är därför av vikt att förändringen mot nära vård arbetas 
in i avtalet. Förvaltningen bedömer att avtalet inte ger önskade förtydliganden kring 
kommunens- respektive regionens primärvårdsansvar. I avtalsförslaget finns ett antal 
skrivningar som innebär en förskjutning av arbetsuppgifter och ansvar, vilket troligtvis 
medför kostnadsökningar samt bemanningsutmaningar för kommunen.  
 
Otydligheten avser både det materiella innehållet och det ekonomiska ansvaret. De 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen kommer således bero på hur avtalet kommer att 
tillämpas. 
  
Avtalsförslaget innebär att mer av vården ska ske i patientens hem. Det kan i sin tur medföra 
ökade kostnader för kommunen i form av ökat behov av avlastningsinsatser för anhöriga. 
Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna som avtalet innebär. Viss vägledning 
kan ges av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som 2020 fick i uppdrag att utvärdera 
omställningen till en God och nära vård. De har i delrapport 2021:8 kommit fram till att det 
finns få indikationer på att omställningen så här långt har lett till måluppfyllelse. Vidare 
skriver myndigheten att ur ett patientperspektiv finns ännu få tecken på att omställningen 
inneburit förbättringar och att ur ett systemperspektiv har omställningen bara lett till mindre 
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förändringar när det gäller ekonomiska resurser, kompetensförsörjning och vårdkonsumtion, 
men en kostnadsökning ses i kommunernas hälso- och sjukvård.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom områden där 
kommunen och VGR har gemensamt ansvar. Avtalet reglerar därmed ansvarsfördelning och 
samverkan för barn och unga mellan parterna.  

 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och sjukvård. Av 
hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som överfördes till kommunen 
respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. Kommunens ansvar omfattar enligt 12 
kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan 
boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) 
eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service 
för personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som genom 
beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL, 
det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden som nämns i 5 kap. SoL. Till 
kommunens ansvar hör också att erbjuda en god hälso- och sjukvård i samband med 
dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL.  

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

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

Hemsjukvård liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård är, enligt HSL:s förarbeten, en del 
av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera vilken hälso- och sjukvård en 
kommun har befogenhet att bedriva kan därför definitionen av primärvård vara. Primärvård 
definieras i 2 kap. 6 § och 13 a kap. HSL. 
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För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk är regionen och 
kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och 
socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om samarbete, 16 kap. 3 § HSL respektive 
5 kap. 8 a § och 9 a § SoL. 

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

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan i 
enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena HSL och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena SoL. Samordnad individuell planering ska enligt 4 kap. 1-3 §§ 
lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård erbjudas den enskilde, 
om denne efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen och regionen i form av 
hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnets rättigheter ska 
beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn. 

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 om God hälsa och välbefinnande  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 197 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor socialtjänst 
 
 
Rickard Persson 
Sektorchef   
 
Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen  
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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A V T A L

Hälso- och sjukvårdsavtal

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

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

Avtal

Överenskommelse
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Läsanvisningar
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra

tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:

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

tillhörande överenskommelser

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet

• Del C, Överenskommelser

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser.
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad

samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad.
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso-
och sjukvårdsavtalet och tillhörande
överenskommelser

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser

och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän

karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank

för termer och begrepp.

Inledning
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999

reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen

har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra

avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår

som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional

primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och

samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en

god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina

förutsättningar och preferenser.

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för

god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och

sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.

Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med

identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma

utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god

och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande

överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som

följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras

över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två

huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både

enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda

medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska

eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs

av primärvården.

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet

fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan

huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla

situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten

inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso-

och sjukvårdsavtalet:

• Vad blir bäst för patienten?

• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv?

• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård

över huvudmannagränserna.

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan -

länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen

innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att

kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra

Götaland fram till 2030.

Syfte
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god

och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet

mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja

samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar

till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.

* L Ä S M E R
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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Värdegrund
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och

VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma

utmaningar.

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av...

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa.

- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som

skapar trygghet i vårdkedjan.

- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som

utför insatserna.

Parternas gemensamma åtagande innebär
att...

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och

görs kända inom de egna verksamheterna.

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har

träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade

entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt

lagen om valfrihetssystem, LOV.

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal.

Personcentrerat förhållningssätt
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras,

utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med

respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som

patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med

insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna

ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga

kring beslut som rör den egna personen.

Samordnad Individuell Plan, SIP
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453),

SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell

plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att

den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den

enskilde samtycker till att den upprättas.

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,

funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad

beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun

och VGR samt andra aktörer.

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde

tackar nej till SIP.

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer
för samordnad individuell plan (SIP).

Informationsöverföring och planering
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det

att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt

informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin

vård och behandling.

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse,

riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma

IT-tjänsten där informationsdelning sker.

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och

utskrivningsprocessen.

Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med

evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och

insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser

ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma

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

* L Ä S M E R
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland, PDF
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning

om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.

Avtalsparter
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och

Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som

parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige

respektive kommunfullmäktige.

Avtalets omfattning och uppbyggnad
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett

huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade

överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt

kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt

underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom

de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och

sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 §

HSL (2017:30).

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

kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för

samverkan.

Avtalstid
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader

innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet.

Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med

arton månaders uppsägningstid.

Ändringar och tillägg till avtalet
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en

översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit

laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och

tillägg i en överenskommelse.

Gemensam samverkansstruktur
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och

Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå,

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt

lokala samverkansgrupper.

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla

intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan –

länsgemensam strategi för god och nära vård

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam,

delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina

vårdgivare att delta aktivt i samverkan.

Digitalisering och e-hälsa

Gemensamma IT- tjänster

Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en

välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer.

Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett

personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare

och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde.

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och

att riktlinjer och rutiner följs.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är

avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-

miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive

tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att

påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma

arbetssätt som ska utvecklas i samverkan.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av

Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar

för uppföljningsplan för löpande uppföljning.

Avvikelser
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits

fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och

används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett

gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma

händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet.

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart

händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för

analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.

Oenighet om tolkning av avtal
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet. Vid oenighet

om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller

överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand

delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal

eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje

“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland

(VVG)”*.

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

* L Ä S M E R
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF)
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det

tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.

B.1 Lagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande

skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som

berör området ska beaktas.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och

12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar

rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och

omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser,

tandvårdsförordningen (1998:1338).

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens

grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och

sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda

medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 §

HSL (2017:30).

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

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service

5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första

stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

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

LSS.
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3

kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade, LSS.

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i

hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12

kap. 2 § HSL (2017:30).

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §,

HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om

samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL).

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197

om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig

i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag

2017:612).

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna

upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 §

tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 §

andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den

enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen

och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet

kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård.

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och

sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt

hälso- och sjukvårdsansvar.

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett

gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av

sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för

insatser utförda av läkare och övriga kompetenser. Tillsammans utgör
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en

god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen.

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där

patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om

patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser

personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet,

kontinuitet och värdighet.

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination.

Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för

beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman.

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt

patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och

ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens

som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten

vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens

ställning. *

B.3 Parternas ansvar

Regionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som

är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och

sluten vård, akut och planerad vård.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar

och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där

patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär.

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala

primärvården enligt avtal mellan parterna.

* L Ä S M E R
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt

primärvård.

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård,

omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter.

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande

medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP.

Kommunens ansvar

Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska

enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om

särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt

personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet

enligt LSS. Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt

boende enligt 12 kap. 2 § HSL.

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både

enkla som komplexa.

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar:

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv

funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens

mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas

omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem.

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett

ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i

patientens hem.

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och

sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och

sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan

eller SIP.

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård.

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta:

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade

och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under

kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra

Götalandsregionens vårdcentraler.

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från

sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig

informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.

B.4 Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer

hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet

med detta avtal.

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats
kan utföras som egenvård

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller

vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver

praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren

samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera

om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-

säkert sätt.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt

gemensamma rutiner som ska tillämpas i Västra Götaland.

B.6 Vårdhygien
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga

och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s

expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med

vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för

vårdhygienisk verksamhet.

* L Ä S M E R
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i

Västra Götaland, PDF

* L Ä S M E R
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)
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B.7 Asylsökande och personer som vistas i
Sverige utan nödvändiga tillstånd

Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan

nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är

enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso-

och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till

vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa

personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även

patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda

kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s

verksamhetsföreträdare är överens om detta.

B.8 Förvaring och transport av avliden
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret

enligt HSL.

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs

samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden

samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.

B.9 Läkemedel
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och

ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra

Götaland.

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende

läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt

lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient.

Akutläkemedelsförråd

VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med

kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av

VGR.

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla

under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för

läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala

akutläkemedelsförråden.

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

Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och

att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet

samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt

förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära

produkter i hjälpmedel för vård och behandling.

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård

och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret.

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom

respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på

grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och

behandlingsmetoder.

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region

och kommuner samt överenskommelser inom VGR.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och

produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt

beskrivs.

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de

produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har

hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid

kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning

av kostnadsansvar för den aktuella produkten.

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket

innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans

kostnadsansvar.

* L Ä S M E R
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra

Götalandsregionen (vgregion.se)
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära
produkter

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en

del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution

är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt

kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt

överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi,

spolvätskor och trakeostomi*).

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i

deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en

gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som

förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som

ordineras av läkare är ett ansvar för VGR.

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det

framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för.

B.14 Tjänsteköp
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra

parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen

kvarstår dock hos huvudmannen.

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är

överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I

detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket

sätt information och kommunikation sker parterna emellan.

B.15 Gemensamma utvecklingsområden
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med

revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt

ansvar.

* L Ä S M E R
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra

Götalandsregionen (vgregion.se)
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Del C, Överenskommelse
Läkarmedverkan i kommunal
primärvård i Västra Götaland
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård.

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans

med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som

gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras

på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och

omfattningen mellan kommun och region.

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där

parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt

informationsutbyte sker enligt gällande rutin.

Målgrupp
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar

Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som

ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och

sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service

5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första

stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

112



Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland

Sida | 3

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

LSS.

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3

kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade, LSS.

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i

hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12

kap. 2 § HSL (2017:30).

Syfte
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens

organisatoriska tillhörighet.

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där

patienten och närstående är medskapare i vård och behandling.

Gemensamt ansvar
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar

för ett personcentrerat förhållningssätt.

Genom att:

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin

samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar.

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den

individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter.

• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning

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

• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som

kan påverka det lokala samarbetet.

• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat

genom Närområdesplan inklusive bilaga.

• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård.
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Parternas ansvar

5.1 Regionens ansvar

Läkarens patientansvar

I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet

eller vårdnivå, ingår bland annat:

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt

patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och

behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet.

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid

vård i livets slutskede.

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat

förhållningssätt till kommunens legitimerade personal.

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta

läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR.

Vårdcentralens särskilda ansvar

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens

sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela

dygnet.

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under

deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen.

Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval. I

närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har

ansvaret.

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd

och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att

ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den

kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd

medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral

enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar.

5.2 Kommunens ansvar
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i

patientens hälsotillstånd.

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat.

• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede.
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal

primärvård.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.
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Ö V E R E N S K O M M E L S E

Samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Avtal

Överenskommelse

F Ö R S L A G

R E M I S S V E R S I O N
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

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

För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans

med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

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

Målgrupp
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser

vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.

Syfte
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka

den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och

stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.
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Gemensamt ansvar
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om

att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som

möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som

bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt

och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso-

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten

hälso- och sjukvård.

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin.

• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett

personcentrerat förhållningssätt.

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse

och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och

kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt

ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.

Kommunens betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun

under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen

ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen.

• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt

riktlinjen.

• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården.

• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en

patientsäker vård i hemmet.
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna
betalningsansvaret

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt

över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan

genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *

Fastställt belopp).

• Genomsnittet summeras efter varje månad.

• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår

genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8.

Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar,

det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med

i månadens genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den

slutna vården.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende

följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer

ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.

* L Ä S M E R

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra

Götaland (vardsamverkan.se)
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missbruk och beroende.
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Del C, Överenskommelse Samverkan
kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med
missbruk och beroende
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och

personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin

helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen,
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att
beakta barnens bästa.

Målgrupper
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.
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Lagstiftning
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och

sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna

samt en generell skyldighet att samverka på individnivå.

3.1 Samarbete kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt kring personer med
missbruk

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso-

och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att

ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk

funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en

överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar

alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,

dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och

sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL.

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas

och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får

inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga

kommunala och regionala verksamheter.

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Syfte
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska

ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma

villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller

och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som

boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

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

Gemensamt ansvar och
samverkan

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

Parterna ska gemensamt ansvara för att:

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

• Erbjuda stöd till närstående.

• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.

• Arbeta med suicidprevention.

• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt

• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.

• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring.

5.1 Brukarinflytande
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas

delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och

stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk

är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och

önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till

delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna

överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och

regional nivå.

5.2 Bästa tillgängliga kunskap
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig
grund och evidensbaserad kunskap.

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög
kvalitet.

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till
förbättrad patientsäkerhet.

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet del A och B.

Parternas ansvar
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador

genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.

Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad

primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska

specialistvården.

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för

sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.

Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning,

bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en

individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser. Kommunen

erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.

6.1 Personer med psykisk
funktionsnedsättning

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer,

oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att

utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av

funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en

* L Ä S M E R
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se)

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara

direkt effekt av funktionsnedsättningen.

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer

är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om

samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och

unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och

kommunerna.

Regionens ansvar

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma

behovet av tandvård.

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar

och behov av anpassning

Kommunens ansvar

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens

verksamheter.

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats

för personen i den uppsökande verksamheten.

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt

utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att

personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den

enskildes behov.

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

studera.

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier

för denna målgrupp.
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6.2 Personer med missbruk och beroende
samt samsjuklighet

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett

ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande

medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes

omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem,

familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga

om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av

mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat.

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller

somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger

behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk

sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en

större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-

lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar.

Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig

psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och

behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och

insatserna.

Regionens ansvar

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.

• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva

smittskyddsarbete och tandvård.

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan

heldygnsvård.

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

förutsättningar.

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar.

• Initiera samverkan kring tillnyktring
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Kommunens ansvar

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och

verksamheter.

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i

den uppsökande verksamheten.

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt

utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.

• Arbeta med återfallsprevention.

• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier

för denna målgrupp.

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med

missbruks- och beroendeproblem.

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård
och boende, familjehem och hem för viss
annan heldygnsvård)

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver

behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med

någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan

heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för

anhöriga eller rehabilitering för individen.

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån

personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter

en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på

HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner.

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I

realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden.

Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även

av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett

helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom

både det sociala och det medicinska området.

Gemensamt ansvar

Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd

och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska

och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende,

sysselsättning och mellanmänskliga relationer.

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom

att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser.

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den

enskilde har behov av insatser från både kommun och region. Dessförinnan

ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda

samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom

placering utanför hemmet. Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid

övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt

ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för

kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering

sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga

tyngre.

Regionens respektive kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet.

Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste

faktorerna att ta hänsyn till.

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har

dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna

HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har

behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte

avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den

enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet.

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning

utifrån sitt uppdrag.

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen

har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra

uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive

huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.
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Gemensam planering

Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad

individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning

tydliggörs.

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till

samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur

ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.

Vid placering ska särskilt beskrivas:

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid.

• den enskildes behov och önskemål.

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen.

• hur skola/sysselsättning tillgodoses.

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt.

Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om

en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid

säkerställas.

Överenskommelse om kostnadsansvar

I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är

huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till

vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller

om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den

andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från

denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan

huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska

utföras.

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses.

• fördelning av kostnader i kronor eller procent.

• tidsperiod

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30

dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på

placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts.
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om

kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det

innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i

samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP,

eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig

kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i

linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand.

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och

hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan

huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR

betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden

(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna

schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen

är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats.

Uppföljning av placering

Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av

huvudmännens berörda verksamheter.

När den enskildes behov förändras ska parterna göra

nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras.

P r o c e s s f ö r g e m e n s a m m a a k t i v i t e t e r f ö r p l a n e r i n g o c h u p p f ö l j n i n g

v i d p l a c e r i n g
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter

för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive

huvudmans enskilda ansvar i processen.

SIP initieras och
genomförs så tidig som

möjligt.
Den enskildes egna
önskemål tillvaratas.

Om behov av
kostnadsfördelning finns

inleds dialog om
kostnadsfördelning.
Denna dialog sker

enbart mellan
huvudmännen.

Funktioner med mandat
att fatta ekonomiska
beslut kontaktas och

förses med underlag för
beslut.

Skriftlig
överenskommelse om
kostnadsfördelning och
kostnadsansvar, utifrån
SIP, upprättas mellan

parterna.

Uppföljning av SIP och
överenskommelse om

kostnadsfördelning
genomförs regelbundet.
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6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig

nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som

lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att

dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen

psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via

beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som

den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som

beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig

läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV. Det ska

även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för

den enskilde.

Regionens ansvar

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård,

• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.

• Besluta om permission från sluten tvångsvård.

• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten

tvångsvård.

• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från

slutenvård i samråd med kommunen.

• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av

parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika

huvudmän regleras.

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska

rätta sig efter vid öppen vårdform.

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig

öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen.

Kommunens ansvar

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning.

• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan.
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård.

• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.

• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och

sjukvårdsavtalet.

Uppföljning
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende

tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser. Uppföljning av

följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå.
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Ö V E R E N S K O M M E L S E

Samverkan om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård

Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar
samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.

Avtal

Överenskommelse
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Del C, Överenskommelse Samverkan
om Munhälsa - uppsökande och
nödvändig tandvård
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och

omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För

att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med

Del A och Del B

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade
överenskommelser.

Inledning
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar

för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har

rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och

kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas

ansvar att utarbeta en samverkansmodell.

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott

allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna

överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan,

uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och

nödvändig tandvård.

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess.
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Målgrupp
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit

bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora

omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett

tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av

regelbunden tandvård.

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

a §:

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande

verksamhet bedrivs bland dem som

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

funktionshindrade, eller

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

som

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt

12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård

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

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som

beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c).

Syfte
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla

individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska

identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är

att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga

munvården.

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där

ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda

verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och

ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra

Götalandsregionen.
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Gemensamt ansvar
Parternas gemensamma åtagande innebär att

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är

känt i samtliga berörda verksamheter.

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har

träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om

offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem,

LOV.

• gemensam uppföljning av överenskommelsen.

Parternas ansvar

5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för
munhälsa – uppsökande och nödvändig
tandvård

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande

verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten

ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård

samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med

bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård.

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt

informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare.

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-

tandvård och uppsökande verksamhet.

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och

munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer

som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga

och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera.

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen,

för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård,

munhälsobedömning, boendeenheter med mera.

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till

tandvårdsleverantörens IT-system.
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Munhälsobedömning

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning

för personal inom vård och omsorg.

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig

munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I

dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån

ett individuellt perspektiv.

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till

personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid

munhälsobedömning.

Avvikelser

• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa –

uppsökande och nödvändig tandvård

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska

identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning.

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för

kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som

rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning.

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många

intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig

munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan

till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska

inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.

Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår

utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att

intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka

individer som är berättigade till N-tandvård.

* L Ä S M E R
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

(vgregion.se)
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-

stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all

administration gällande intyg om N-tandvård och

munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till

individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på

boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna

fullgöra sitt uppdrag.

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en

munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård

utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till

med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen.

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i

allmän munhälsovård och munhälsobedömning.

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård

(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för

omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård.

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en

munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i

IT- stödet, Intygsbeställningen.

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid

munhälsobedömning.

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt

tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien.

Utbildning

I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och

omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR

tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och

rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård,

tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person

med mera.

* L Ä S M E R
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av

daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal

genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som

VGR/tandvårdsleverantör erbjuder.

Avvikelser

• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.

Uppföljning och utvärdering
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av

överenskommelsen.

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom

VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av

uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR.

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges

kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat:

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

• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar

munhälsobedömning.

• Antal individer med intyg om N-tandvård som får

munhälsobedömning.

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

• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen.

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet.

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården

kommer trots att det är registrerat att de vill.

* L Ä S M E R
Samverkansavvikelse
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Utveckling och gemensamma
utmaningar

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

det.

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att

uppfylla målet.

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-

tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan

kommunerna från 1,17 - 3,47 procent.

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns

individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I

dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första

delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av

befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård.

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått

Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för

kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och

omvårdnadspersonal.

Mått som kommer att följas upp är:

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa.

• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått

utbildning i allmän munhälsovård.

• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen

erbjuder.
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 197 Dnr: KS 2021/927 
 
Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar remissvar avseende förslag till revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.  

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

 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-29 § 327 
Beslut välfärdsutskottet 2021-11-03 § 89 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, daterad 2021-
11-01 
Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser 
Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
 
Inlägg i debatten 
Helena Järpsten (ST) och Maria Renfors (M) gör inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen via e-enkät 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 253 Dnr: KS 2021/928 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars 2022 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut. Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger 
inriktningen för omställningen till en god och nära vård för parterna. 
 
Stenungsunds kommun har tidigare lämnat synpunkter på färdplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-08-31 § 60 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 198 
 
 
Beslut skickas till 
ann-katrin.schutz@vgregion.se 
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 60 Dnr: KS 2021/928 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut. Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger 
inriktningen för omställningen till en god och nära vård för parterna. 
 
Stenungsunds kommun har tidigare lämnat synpunkter på färdplanen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 198 
 
 
Beslut skickas till 
Västra Götalandsregionen 
johanna.nordqvist@stenungsund.se 
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2022-07-12

 
Rickard Persson Till kommunfullmäktige 
Sektorchef 
 
 
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård 

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära 
vård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut. Färdplanen är en länsgemensam strategi som anger 
inriktningen för omställningen till en god och nära vård för parterna. 
 
Stenungsunds kommun har tidigare lämnat synpunkter på färdplanen. 

 
Beskrivning av ärendet 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de 
områden som kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där 
takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.  
 
Förvaltningen vill belysa ett antal punkter inför beslutet om att ställa sig bakom 
Färdplanen. 
 

Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 
Förvaltningen håller med om att utveckling av mobila team är nödvändig för att 
förstärka den goda och nära vården i Västra Götaland. Mobil vård finns på både 
primärvårdsnivå och på specialistnivå. Förvaltningens uppfattning är att det i 
nuläget främst är genom mobila team som den specialiserade vården tillgodoser 
behov av specialiserad vård i patientens hem. 
 
Utifrån att regionen är enskild huvudman för den specialiserade vården behöver det 
tydliggöras att de är kliniskt utövande vårdgivare och inte endast ett stöd för vård i 
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2022-07-12

hemmet. 
 
Regionens enskilda huvudmannaskap för specialiserad vård gör det inte möjligt att 
endast primärvården har ett patientansvar dygnet runt. Om regionen inte 
säkerställer sin organisation med bemanning dygnet runt, alla dagar i veckan, 
befarar förvaltningen en förväntan från regionen att den kommunala primärvården 
ska överta vårdåtgärder på specialistnivå på kvällar, nätter och helger. 
 
Stärk grundläggande förutsättningar i samverkan 
Färdplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för att kunna 
genomföra omställningen till en god och nära vård. Områden som behöver 
utvecklas för att lyckas nå målet beskrivs. Förvaltningen håller med om innehållet. 
 
Gemensamt ansvar - Ledning och styrning 
Färdplanens beskrivning av gemensamt ansvar för ledning och styrning lyfter fram att 
ledning och styrningen behöver karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit i 
såväl struktur som kultur och faktiska beslut. Förvaltningen anser att huvudmännen 
och vårdgivare behöver utveckla ett stabilt samarbete. 
 
Genomförande, uppföljning och analys 
Under de sista rubrikerna beskrivs processen från strategi till utveckling av nya arbetssätt och 
implementering på lokal nivå. Förvaltningen anser att det är viktigt att varje steg i den 
föreslagna genomförandeprocessen följs. Bristen på gemensamma data för uppföljning, 
prioritering och förbättringsarbete för länsgemensam uppföljning och analys gör det angeläget 
att ta fram gemensamma indikatorer för att följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

 
Förvaltningens sammanfattande bedömning 

Förvaltningens bedömning är att Färdplanen är en övergripande länsgemensam 
strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Färdplanen innehåller de områden som kommun och region gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Beaktande regionens enskilda huvudmannaskap för 
specialiserad vård är det inte möjligt att endast primärvården har ett patientansvar 
dygnet runt. Om regionen inte säkerställer sin organisation med bemanning dygnet 
runt, alla dagar i veckan, befarar förvaltningen en förväntan från regionen att den 
kommunala primärvården ska överta vårdåtgärder på specialistnivå på kvällar, 
nätter och helger. Dock bedöms Färdplanen vara en länsgemensam strategi och inte 
innebära direkta förpliktelser. Förvaltningen bedömer att kommunen bör anta 
Färdplan - Länsgemensam strategi för en god och nära vård. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Det är svårt att få en konkret uppfattning av kostnaderna som strategin innebär 
eftersom det ytterst kommer att avgöras utifrån hur strategin kommer att 
implementeras i det praktiska arbetet. I Färdplanen återfinnes en beskrivning av 
mobilnärvård. Nuvarande beskrivning av mobilnärvård innebär troligtvis 
betydande kostnader och bemanningsutmaningar för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till en gemensam 
utveckling i Västra Götaland inom hälsa, vård och omsorg. Strategin innefattar därmed även 
barn och unga. 
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen har sedan den så kallade Ädelreformen ansvar för viss hälso- och 
sjukvård. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår vilken hälso- och sjukvård som 
överfördes till kommunen respektive som kommunen gavs möjlighet att bedriva. 
Kommunens ansvar omfattar enligt 12 kap. 1 § HSL, hälso- och sjukvård för dem 
som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 
5 kap. 5 § andra stycket (särskild boendeform för äldre) eller 5 kap. 7 § tredje 
stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, (bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning). Kommunens ansvar omfattar vidare dem som 
genom beslut av kommunen bor i en sådan boendeform som avses i 7 kap. 1 § 
första stycket 2 SoL, det vill säga enskild verksamhet som motsvarar de boenden 
som nämns i 5 kap. SoL. Till kommunens ansvar hör också att erbjuda en god 
hälso- och sjukvård i samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § SoL. 
 
Kommunerna kan även bedriva hälso- och sjukvård i den enskildes ordinära 
bostad. För denna hälso- och sjukvård, som vanligtvis benämns hemsjukvård, är 
regionen den huvudman som är primärt ansvarig. Regionen kan dock träffa avtal 
med en kommun inom regionen om att överlåta skyldigheten att erbjuda 
hemsjukvård, 14 kap. 1 § HSL. Följden av ett sådant avtal blir att kommunen, och 
inte längre regionen, bär ansvar för den hemsjukvård som omfattas av avtalet. 
 
Hemsjukvården i ordinärt boende begränsas till att omfatta ”den del av 
primärvården som utför hälso- och sjukvård i enskildas hem i det vanliga 
bostadsbeståndet” (prop. 1990/91:14 s. 60, prop. 2005/06:115 s. 179). Att platsen 
där hemsjukvård bedrivs är den enskildes hem i det vanliga bostadsbeståndet har 
förtydligats i den hälso- och sjukvårdslag som trädde i kraft den 1 april 2017, 
genom tillägget ”ordinärt boende” (prop. 2016/17:43 s. 114). Av förarbetena 
framgår vidare att hemsjukvården är avsedd för personer som behöver långvariga 
insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
Med en sådan tolkning ingår till exempel inte hembesök vid akut sjukdom i 
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begreppet hemsjukvård. 

Hemsjukvård, liksom övrig kommunal hälso- och sjukvård, är enligt HSL:s 
förarbeten en del av primärvården. Till viss ledning när det gäller att precisera 
vilken hälso- och sjukvård en kommun har befogenhet att bedriva kan därför 
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S T R A T E G I

Färdplan – länsgemensam strategi för

god och nära vård

Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och

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

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

till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår

gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart

samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet.

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

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes

behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål

som sätts i den Regionala utvecklingsplanen (RUS). Omställningen ska också

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan

huvudmännen.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en

övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom

hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god

och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49

kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper,

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra

till en omställning mot en god och nära vård.

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som

förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra

Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen.

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att

använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren,

eleven eller invånare.

153



Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård

Sida | 3

2 Begreppet god och nära vård
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära

vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på

dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt

som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland.

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och

det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära

vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har

primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som

bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar

av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård,

ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter

blir del av den nära vården.

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården

innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också

övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och

nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som

mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och

proaktivt samt möter problemen uppströms.

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

3.1 Utmaningar inom demografin
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt

sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna

inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den

utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av

effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att

verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att

samverkan måste öka.

3.2 Bristande samordning
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under

socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i

Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt

förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men

vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med

sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den

enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp

med sina problem.

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra

länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får

hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som

andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp,

jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten

saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men

intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även

inom detta område (Vård- och omsorgsanalys).

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter

och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister

vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten,

brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre

med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram

som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.

3.3 Ekonomi
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att

vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på

resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från

specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar

även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära

vården.

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående

omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet

kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process.

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på

fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren.

4 Syfte
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja

omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen

och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka

tilliten mellan huvudmännen.
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande

strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och

omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att

kraftsamla kring.

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av

färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet:

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten?

2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv?

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

5 Parter
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig

till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och

skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt

hälsofrämjande och förebyggande områden.

6 Giltighetstid
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen

mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028.

7 Målbild Västra Götaland
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan

kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara

utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett

bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

• utgår från individuella förutsättningar och behov.

• bygger på relationer, är hälsofrämjande,

förebyggande och proaktiv.

• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.
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8 Prioriterade målgrupper
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den

nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både

region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål.

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för

samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som

utgår från den enskildes förutsättningar och behov.

9 Sex steg för att förändra och utveckla
arbetssätt i samverkan

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och

omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård

behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har

ansvar för samma invånare.

Sex förändrade arbetssätt:

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

2. Utveckla personcentrerade arbetssätt

3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen

5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering

6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt,

där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande
insatser

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället.

För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det

vardagliga arbetet.

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning

är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna

områden.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso-

och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska

sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre

möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i

ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga

goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för

deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där

elevhälsan har en viktig roll.

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och

sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen.

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan

• social hållbarhet

• stöd för individens egenvård

• stöd till anhöriga/närstående

• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som

hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll

över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större

utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering

och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till

förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper.

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade

arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en

medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En

patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.

Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och

målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera

patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den

egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara

lyhörd för varje persons preferenser.

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där

patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen.

Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland

annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka

frågor och eventuell oro.

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit
mellan huvudmännen

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en

organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra

och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att

struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument

speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit.

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för

omställning mot en god och nära vård är följande:

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar

samverkan

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive

socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta

samverkan

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan
huvudmännen

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I

god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde

men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det

sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning.

Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som

skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god

och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla

åldrar.

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och

nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast

vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas.

159



Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård

Sida | 9

9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda

samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten

samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna

bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om

vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för

andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra

myndigheter.

9.4.2 Fast omsorgskontakt
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre

anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa

förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för

såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan

uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och

närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett

verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos,

funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad

beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun

och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt,

meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst,

förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar

tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet.

9.4.4 Patientkontrakt
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till

samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit

för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom

regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid

planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan

mellan region och kommun.

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av
digitalisering

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i

utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-

hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas

och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och

resurseffektivitet.
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård
i hemmet

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och

omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda

boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan

kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den

specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl

fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den

specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet

och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat

behov av akuta vårdbesök.

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och

digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och

egenmonitorering.

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att

patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån

sina förutsättningar och preferenser.

10 Stärk grundläggande förutsättningar
i samverkan

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande

förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar

som krävs.
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar

digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar

därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och

patientsäkerhet. Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av

risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp

av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras

och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade

insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg,

oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och

utföra insatser av hög kvalitet.

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det

enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det

personliga mötet med patienter och brukare.

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan

etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del

av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.

10.2 Gemensam vårdinformation
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.

10.3 Kunskapsstyrning och
kompetensutveckling i samverkan

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande

kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla

personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras

så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt.

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga

kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd,

uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny

kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar.

Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för

att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde.

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver

lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan

utvecklas.

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för

att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska

sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett

systematiskt sätt.

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska

ingå i arbetet framöver.

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig

och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och

kopplas till nationella och regionala riktlinjer.

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta

ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och

gemensamt sätt.

10.4 Kompetensförsörjning
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett

långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till

medarbetare med rätt kompetens. Vi behöver gemensamt bedöma tillgång

och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och

utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är

en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och

planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och

omsorgsområdet som helhet. Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland

ska få tillgång till god vård på lika villkor.

10.5 Verksamhetsutveckling och
implementering

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den

enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och

nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en

förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det

räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom

verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att

implementeringen ska lyckas.

Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära

vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
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11 Gemensamt ansvar - Ledning och
styrning

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs

gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och

omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård

och behandling.

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social-

och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet

tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att

utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver

karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur

och faktiska beslut.

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för

mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som

krävs.

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom

Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den

regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och

Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala

vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska

nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.

12 Från Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård till
genomförande

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett

dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för

alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner

utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och

uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan

kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå

Det är på lokal nivå som det verkligen händer; utveckling av nya arbetssätt,

implementering sker och utveckling av god och nära vård genomförs och

utvärderas gemensamt.
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Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som

upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och

omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del

av det vardagliga arbetet.

13 Länsgemensam uppföljning och
analys

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso-

och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och

sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram.

Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering

och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR

pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård.

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i

samverkanssituationer. Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt

samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 198 Dnr: KS 2021/928 
 
Remissvar färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar upprättat remissvar avseende förslag till Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har givits möjlighet att i ett remissvar lämna synpunkter på förslaget 
till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. Förvaltningen har, i samverkan 
med andra kommuners tjänstepersoner av olika kompetenser och befattningar, arbetat fram ett 
förslag på remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-29 § 328 
Beslut välfärdsutskottet 2021-11-03 § 90 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 
Remissvar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, daterat 2021-11-01 
Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
Remissversion Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Helena Järpsten (ST) och Lisbeth Svensson (L) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut skickas till 
Johanna.Nordqvist@stenungsund.se 
Västra Götalandsregionen, via e-enkät 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 254 Dnr: KS 2020/874 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och 
social hållbarhet ska framgå av en verksamhetsplan, som årligen antas av kommunstyrelsen 
och sedan följs upp.  
 
Uppföljningen avser verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021. Uppföljningen 
redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras av Västra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunen med lika delar, dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-08-31 § 61 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 61 Dnr: KS 2020/874 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och 
social hållbarhet ska framgå av en verksamhetsplan, som årligen antas av kommunstyrelsen 
och sedan följs upp.  
 
Uppföljningen avser verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021. Uppföljningen 
redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras av Västra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunen med lika delar, dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/874
2022-03-24

 
Carina Johansson- Strandberg Till kommunfullmäktige  
Folkhälsoplanerare  
 
 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  

 
Förslag till beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om uppföljning av verksamhetsplan folkhälsa och 
social hållbarhet 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoarbetet i Stenungsunds kommun utgår från ett avtal om samverkan mellan 
kommunen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om det gemensamma och lokala 
folkhälsoarbetet. Vilka aktiviteter som kommunen ska genomföra för att främja folkhälsa och 
social hållbarhet ska framgå av en verksamhetsplan, som årligen antas av kommunstyrelsen 
och sedan följs upp.  
 
Uppföljningen avser verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021. Uppföljningen 
redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras av Västra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden samt kommunen med lika delar, dels aktiviteter som är sökta och 
beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 
program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Flertalet av de genomförda aktiviteter som beskrivs i uppföljningen har påverkan på barn. Ett 
prioriterat område i Verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021 har varit att 
fokusera på insatser och aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av barn och ungas 
uppväxtvillkor. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 3 God hälsa och välbefinnande, mål nr 5 Jämställdhet, mål nr 4 God 
utbildning, mål nr 10 Minskad ojämlikhet samt mål nr 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-24 
Uppföljning verksamhetsplan folkhälsa och social hållbarhet 2021  
STENUNGSUNDS KOMMUN 

169



 

 
 
 

Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/874
2022-03-24

Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starke   
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Carina.johansson-strandberg@stenungsund.se  
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Uppfö ljning verksamhetsplan fölkha lsa 
öch söcial ha llbarhet 2021 dnr 2020/874 

Carina Johansson Strandberg Folkhälsoplanerare  
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Denna uppföljning redovisar dels aktiviteter kopplade till budget folkhälsa som delfinansieras 

av regionen (VGR) och kommunen med lika delar och dels aktiviteter som är sökta och 

beviljade av extern part. Vidare presenteras aktiviteter som är gjorda av vikt för att uppnå 

program för social hållbarhet 2030 i Stenungsund (diarie nr 0450/17) 

 

Prioriterat inom folkhälsa och social hållbarhet har varit att fokusera på insatser och 

aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling av barn och ungas uppväxtvillkor som i sin tur 

bidrar till att förutsättningarna stärks för barn och unga att klara grundskolan med godkända 

betyg. Vidare har fokus varit att arbeta i samverkan med området Tillsammans mot ensamhet 

riktat till seniorer. Insatser som stärker den psykiska hälsan och stärkt hälsofrämjande arbete 

inom elevhälsan har prioriterats likaså det övergripande arbetet inom Trygg och säker 

kommun fri från våld fortsatt och det våldpreventiva arbetet förstärkts med ytterligare externa 

medel. 

 

År 2021 har varit ett annorlunda år pga pandemins påverkan på de planerade insatserna. En 

del aktiviteter har fått skjutas på framtiden och en del har fått ställa om till digital form.  

 

Barn och ungas uppväxtvillkor:  
Det övergripande målet för samverkan kring barn och ungas uppväxtvillkor är att de ska 

lyckas i skolan, som är en förutsättning för god och jämlik hälsa. Skolan är den arena som 

tillsammans med gott föräldraskap är de friskfaktorer som bidrar mest till barns utveckling 

och känsla av sammanhang. För att minimera utanförskapet bör insatser ske tidigt och 

samordnat.  

Föräldraskapsstöd.  

Inspirationsträffar, föreläsningar samt kurser för föräldrar har inte kunnat genomföras som 

planerat. Personalen på familjecentralen har ställt om sitt arbete genom att möta mindre 

grupper och ibland till och med enskilda möten för att bibehålla kontakt. Till viss del har 

digitala möten testats.   

Projekt Stärkt föräldraskapsstöd i samverkan har beviljats medel från Länsstyrelsen 170 000:- 

(2020-2021).  

Under höstterminen 2020, påbörjades arbetet inom projektet ”Stärkt föräldraskapsstöd som 

främjar jämställdhet (i samverkan)”. Arbetet startade med kartläggning av vad professionella i 

närområdet ser för behov av föräldraskapsstöd för barn 0-12 år. Vi ställde även frågorna om 

”vilka samarbetsmöjligheter de ser ” samt ”vad kan vi göra tillsammans?” 

Sammanställningen av svaren visade att det saknades baskunskaper om barns grundläggande 

behov av sömn, kost, rutiner. Att kommunikationen mellan personal och föräldrar var 

bristfällig på grund av språk och kulturella skillnader. Att utlandsfödda föräldrar har 

svårigheter att förstå och använda de digitala verktyg som skola/förskola använder sig av.  
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Projektet har kunnat finansiera utbildningarna Föräldraskap i Sverige (FÖS) och  Circle of 

Securtiy parenting för delar av personalen på Familjecentralen.  

 

Samtliga i personalgrupperna på familjecentralen (från BVC, Öppen förskola och Socialtjänst, 

ej Barnmorska) har deltagit i en gemensam heldagsföreläsning av Hälsokällan på temat 

Integration. Med på föreläsningen var också personal från förskolor i centrum (i huvudsak 

Hasselbackens förskola) samt del av personal ur elevhälsans på Kristinedalskolan.  

 

Ytterligare del i projektet har varit att Öppna förskolan/familjerådgivare har samverkat med 

Biblioteket samt Hasselbackens förskola i högre grad. Dels genom studiebesök mellan 

personal på förskolan och Familjecentralen, dels genom vår närvaro på förskolans gård i syfte 

att träffa barn och föräldrar för att etablera kontakt. Där har vi bland annat anordnat 

hinderbana, haft sagoläsning/teater, utdelning av hälsopåse. Hälsopåsen innehöll 

tandvårdsprodukter, bok, hopprep, boll, vattenflaska.  

 

Projektet har också kunnat finansiera översättning av broschyrerna ”Familjecentralen 

Hasselkärnan” och ”Föräldrarådgivning”.  

 

Projektet har identifierat olika utvecklingsområden att arbeta vidare med -  

Hur arbetar vi i Stenungsunds kommun vidare med frågorna kring barns grundläggande behov 

av kost, sömn och rutiner? 

Hur får föräldrar information från förskola, skola? Hur blir de digitala plattformarna mer 

lättförståeliga?  

Hur kan vi samverka mer mellan SFI, Enheten för nyanlända, Arbetsförmedlingen, 

socialtjänst kring FÖS (förälder i Sverige)  

 

Ytterligare utvecklingsområden som blivit tydligt under året är att det finns ett behov av 

praktiskt stöd gällande kontakter, ansökningar, pappersarbeten. Ska detta möjliggöras genom 

personal på Familjecentralen eller bör det arbetas fram på annat sätt inom kommunen? 

 

Trygghet ger studiero  

MVP (Mentorer i våldsprevention)    85 000: -  

MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. 

Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och 

kränkningar.  

-Vi ser att det i vårt dagliga arbete att vi lättare kan ta tag i beteende och skojbråk, de vet vad 

vi menar. Eleverna har en medvetenhet. (pedagog i högstadiet)  

En kurator har arbetat 5% av sin tjänst med att hålla samman detta arbete, samt socialpedagog 

5 % under ht. De två har också utbildats till att utbilda interna i metoden.  Det har genomförts 

en utbildningsomgång i metodiken för pedagoger som arbetar med åk 7 elever.  
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Totalt har 28 st mentorer från Stenungskolan, Stora Höga skolan och Kristinedalskolan 

genomfört utbildningsomgången under året.  

En vecka fri från våld (v 47)     50 000:- 

Denna  vecka uppmärksammas nationellt och Stenungsund erbjöd flera digitala föreläsningar 

för allmänheten inom området ungas våld i parrelationen och barns liv på nätet och skolan 

erbjöds att arbeta med dessa områden också. 

Ungdomsenkäten Lupp 2020    45 000:-  

Utifrån resultat från Lupp undersökningen 2020 arbetade feriearbetare med att bearbeta 

materialet och gjorde en film av deras upplevelse. Länk till filmen Vad kan gå fel? Lupp 2020   

Lupp  samordnats av folkhälsoplanerare i sektorsövergripande samverkan.  

ANDTS förebyggande arbete  

(alkohol,  narkotika, doping, tobak och spel om pengar)   10 000: -  

Arbete är påbörjat mellan folkhälsa och elevhälsa för att strukturera och utveckla det ANDTS 

förebyggande arbetet på grundskolor och gymnasieskola. Information skall förtydligas till 

vårdnadshavare, elever och personal.  

En samverkan mellan STO kommunerna om gemensamma föreläsningar inom området är 

initierat.  

Föreläsning för allmänheten erbjöd i september om Spel om pengar 

Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete   

Fortsatt god samverkan mellan folkhälsa och elevhälsa för att stärka den gemensamma 

plattformen för hälsofrämjande och förebyggande arbete på skolorna.  Nyckelpersoner inom 

elevhälsan har utsetts inom olika områden som kommer att ha en förstärkt roll och vara 

ambassadörer och sprida information samt utveckla arbetet i samverkan.  

 

Socioekonomiska förutsättningar: 
Hälsoskola/information på SFI  

Stenungsund tillsammammans med Tjörn har anordnat Hälsoinformation på SFI. Träffarna är 

en gång/vecka och innehålla information från olika samhällsaktörer såsom hälso- och 

sjukvård samt kommunal verksamhet. Under 2021 har dessa tillfällen genomförts genom att 

ställa om till filmat/inspelat material alternativt att föreläsare varit med via Teams/digitalt.  

Familjecentralen som arena för integration och språkstöd  

Se ovan rubrik Föräldraskapsstöd 
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Hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer:   
Hasselbacken i utveckling 

En samverkansgrupp med folkhälsa och socialt hållbarhetsperspektiv i bostadsområdet. 

Deltagande aktörer är Stenungsundshem, Hyresgästföreningen och verksamheter från 

kommun i huvudsak verksamma i området. Sammankallande är VD Stenungsundshem. 

Folkhälsoplanerare är en av representanterna från kommunen.  

 

 

Hälsa och levnadsvanor:   
Projekt Nösnäsgymnasiet     

Metodutveckling kring att främja och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdomar –     

samverkan med Kungälvs kommun och Närhälsans rehabmottagningar. Beviljats 250 000: - 

av samordningsförbundet Älv och Kust avslutades 31/12.  

Projektet har genomförts under vid Nösnäsgymnasium i Stenungsund samt Mimer Hus 

gymnasium i Kungälv. Lokalt har det bildats arbetsgrupper med representanter från 

fysioterapeut vid Närhälsans rehabmottagning, skolsköterska vid respektive gymnasium, 

kommunalt aktivitets ansvar samt folkhälsostrateg. Projektet har påverkats av pandemin, då 

denna har försvårat fysiska möten. Skillnad kan noteras mellan Mimers Hus och 

Nösnäsgymnasiet. Vid Nösnäs har projektet underlättats av att Närhälsans rehabmottagning är 

lokaliserad i Stenungsunds Arena. Övriga framgångsfaktorer har varit:  

Fysioterapeuterna är kända ansikten för både elever och personal.  

Närhet till att hänvisa vidare till Aktiv, som även ligger i Stenungsunds Arena.  

Tydlig struktur kring kontakt mellan skolsköterskor och fysioterapeut.  

Under projekttiden har totalt 17 gymnasieungdomar fått förskrivet fysisk aktivitet på recept 

vid Nösnägymnasiet av sin skolsköterska. Samtliga har träffat fysioterapeut samt genomgått 

tester och coachande samtal. Totalt har 30-tal elever blivit hänvisade via skolsköterskorna till 

rehab-mottagningen utifrån olika behov. Ungdomarna som fått FaR och gjort konditionstest 

hos fysioterapeut i Stenungsund har fullföljt träningen och återkommit för uppföljning.  Det 

har varit positiva diskussioner kring träning med flera av deltagarna. 

Utmaningen i Kungälv har varit det fysiska avståndet mellan Mimer Hus och 

rehabmottagningen vid Kongahällacenter. Totalt 10 elever fått förskrivet fysisk aktivitet på 

recept vid Mimers Hus gymnasium.  

Utifrån de som erhållit fysisk aktivitet på recept har en majoritet varit kvinnor.  
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Slutsats från projektet är betydelsen av ett nära samarbete mellan skolsköterska och 

fysioterapeut. Vid lyckade exempel på Nösnäsgymnasiet har skolsköterskor följt med eleven 

till Rehabmottaningen med fokus att minska tröskeln och ge förutsättningar för hjälp till 

självhjälp.   Framgångsfaktor är även hållande över tid. Den individuella uppföljningen som 

erbjudits har varit viktig för att motivera till motion.  

Fortsatt arbetsgång 

Projektet syfte och mål har legat helt i linje med den nationella omställning som sker utifrån 

goda och nära vård, där fokus är det proaktiva/hälsofrämjande arbetssättet och att individen är 

aktiv medskapare.   

Uppföljningar från ungdomsenkäten LUPP från 2020 visar på behovet av fortsatta insatser 

kring att öka ungdomars fysisk aktivitet vid högstadium och gymnasiet.  För åstadkomma en 

positiv förflyttning krävs gemensam en mobilisering. Fysisk aktivitet på recept bedöms som 

en effektfull metod att samverka kring, när det gäller att främja och öka fysisk aktivitet hos 

gymnasieungdomar. I båda kommunerna har projektet inneburit att samverkan med 

Närhälsans Rehabmottagningen har etablerats, vilket även kommer att fortsätta efter 

projektets slut.  

Handlingsplan för suicidprevention   externa medel 100 000:- 

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande 

psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. För att stärka 

kommunens suicidpreventiva arbete har en sektorsövergripande handlingsplan tagits fram. 

(KS 2020/671) 

Under året har tre st MHFA* utbildare utbildats som in sin tur påbörjat utbildning av personal 

i kommunen i psykisk livräddning vid psykisk ohälsa.  

 

Suicide Zeros föreläsning Livsviktiga snacket har erbjudits vårdnadshavare under året.  

 

*Mental Health  First Aid 

 

GoFar i skolan  

Kristinedalskolan deltar i ett pilotprojekt inom VGR:s Barnuppdrag.  

Pilot: Utveckling av FaR-metod inom skolan – GoFaR  

Syfte 

Utveckla metoden FaR (fysisk aktivitet på recept)  för elevhälsa/skola med fysisk aktivitet 

som förebyggande/åtgärdande insats med elevens behov i centrum både vad gäller fysisk 

aktivitet och motivationsstöd. 

Mål 

Få elever som är otillräckligt fysiskt aktiva att röra sig mer och därigenom stärka sin hälsa, 

motivation och sina förutsättningar för fullföljda studier. 
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Samverkande parter 

Västra Götalandsregionen: CFFA, Barnuppdraget, Koncernavdelning för data och analys, 

Avdelning för social hållbarhet 

Folkhälsoplanerare initierade och följer detta arbete.  

För att förstärka detta arbete för att minska stillasittandet har en del material köpts in på 

skolan samt föreningsutvecklare har kartlagt och sammanställt en folder över tänkbara 

föreningar att hänvisa till. Skall översättas på olika språk.   100 000: -

      

TMR (träning i medveten närvaro)    26 000:- 

I arbetet med att stötta skolornas arbete i syfte att minska stress och öka den psykiska hälsan 

utbildades 7 pedagoger, 5 kuratorer och 3 psykologer i TMR medveten närvaro under året - en 

evidensbaserad arbetsmetod med inslag av kbt som riktar sig till elever i mellanstadiet.  

Metoden syftar till att stärka koncentration och studiero i klassrummet samt ge eleverna 

motståndskraft mot stress. Kunskap om hur känslor och tankar styr vårt handlande och 

övningar för stärkt medkänsla och självmedkänsla. En serie med lektioner och övningar som 

ges under 10 v. 

Under 2021 har Länsförsäkringar finansierat utbildarna för en utbildningsomgång (16 st) i 

Stenungsund. Kostnad för material och lokal har tillkommit.    

Dans för hälsa      21 000 :- 

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu 

används över hela landet. (Dansa utan krav är ett annat namn på samma verksamhet.) 

Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett samhällsproblem och nytänkande insatser 

efterfrågas utgör metoden en värdefullt komplement till sedvanlig behandling. Dans för Hälsa 

är metodiken bakom en vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens 

forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet (“dansprojektet”). 

Sedan hösten 2021 erbjuds tjejer 13-19 år Dans för hälsa 1 ggr/v i Stenungsunds Arena i 

samverkan mellan folkhälsa, kultur och Studieförbundet vuxenskolan.  

Utvecklingsgrupp Seniorer i fokus     5 000:- 

med fokus på fysisk, psykisk och social hälsa.  Samverkan runt utvecklingsfrågor för 

målgruppen seniorer i samverkan mellan PRO, SPF, vård och omsorg, studieförbunden SV 

och ABF, anhörigkonsulenten samt folkhälsoplanerare. Gruppens syfte är att samverka runt 

gemensamma frågor och årets tema har varit Tillsammans mot ensamhet och digitalt 

innanförskap/utanförskap.  Digitala caféer med tema/gäster  
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Fyss/Far Nätverket (fysisk aktivitet på recept)  

Representanter från Primärvårdens rehabmottagningar, elevhälsa och Kungälvs sjukhus samt 

folkhälsoplanerare för att diskutera utifrån temat Hela Stenungsund i rörelse och hur vi kan 

samverka utifrån ett befolkningsinriktat arbete för att öka den fysiska aktiviteten och minska 

stillasittandet.   

Hälsofrämjande nätverk (SIMBA och Samordningsförbundet)  

Inom SIMBA har det funnits ett informellt nätverk för hälsofrämjande insatser, i samverkan 

med samordningsförbundet Älv och kust, sedan 2013. Vid samordningsgruppen senaste möte 

togs beslut om att lyfta in nätverket i samverkansstrukturen och att fokusområde Strategi för 

hälsa – förebyggande och främjande arbete har arbetats in i SIMBAs handlingsplan inför 

2022  

 

Deltagare; Samordningsförbundet Älv och Kust, processledare SIMBA, Kungälvs sjukhus 

samt folkhälsoplanerare i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.  

Gemensamma områden vi samverkan runt; suicidprevention, våld i nära relation, Fyss/FaR 

fysisk aktivitet på recept.  

 

Under 2021-2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet 

Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Tjörns kommun och 

Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor kommer du att kunna hitta 

inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som alla ska göra det lättare för dig att 

förbättra dina levnadsvanor. 

Hälsosamma levnadsvanor - Stenungsunds kommun 

 

Ö vrigt:  

Under 2021 har Folkhälsorådet haft fyra möten och ledningsgrupp folkhälsa och social 

hållbarhet (sektorchefer) har haft två möten.  

 

 

Nätverk Folkhälsa Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Västra Götalands 

Regionens folkhälsonätverk.  

Omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyten och samverkan sker genom regelbundna träffar (4 

st/år) mellan folkhälsan i de olika kommunerna inom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.   

Stenungsund är också Västra HSN:s representerar i Västra Götalands Regionens 

Folkhälsonätverk sedan november 2019 (6-8/år).  

 

Styrgruppen Familjecentral 

Styrgruppen består av ansvariga chefer för respektive verksamhet som ingår i 
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Familjecentralen; Centrala Barn och elevhälsan, Enheten för familjestöd/socialtjänsten, 

Närhälsan/BVC samt Barnmorskegruppen. Styrgruppen har möten ca fyra gånger per år. På 

styrgruppsmötena har även Stenungsunds kommuns folkhälsoplanerare deltagit. 

 

GR Nätverk LUPPEN 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett nationellt enkätverktyg för 

att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och 

attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och 

framtid. Sedan mars 2019 finns i Göteborgsregionen ett nätverk för samverkan kring Lupp-

undersökningen riktad till ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Här har de kommuner 

som genomfört Lupp hösten 2020 kunna utbyta information och erfarenheter efter att enkäten 

är genomförd. Folkhälsoplanerare är en av representanterna från Stenungsund..   

Trygg och säker kommun fri från våld     

Kommunövergripande samverkansgrupp ViNR (våld i nära relation)  

En samverkansgrupp med interna och externa aktörer för arbetet mot våld i nära relationer. 

Syftet är att väl känna till varandras uppdrag samt erfarenhetsutbyte.  Deltagande aktörer är 

förutom kommunala verksamheter, polisen, hälso- och sjukvården, ideella organisationer och 

svenska kyrkan. Gruppen träffas 2 ggr/år. Sammankallande för gruppen är 

folkhälsoplaneraren. 

Lokal resursgrupp ViNR (våld i nära relation)  

Gruppens syfte är att samordna den interna samverkan inom de olika enheterna på IFO. 

Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s chefsrepresentant i gruppen och 

folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

Styrgruppen ViNR 

Gruppen bidrar till det samordnade arbetet inom våld i nära relation inom IFO samt 

uppmärksammar utvecklingsområden. Träffas 4 ggr/år. Sammankallande är IFO:s 

chefsrepresentant i gruppen och folkhälsoplaneraren finns som stöd i gruppens arbete 

VIP (Viktig intressant person)     

Ett våldsförebyggande program för personer med intellektuella och psykiska 

funktionsvariationer. Tre personal från daglig verksamhet år utbildade och kursstarter 

erbjudas löpande.  
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 256 Dnr: KS 2021/1192 
 
Klimatstyrande resepolicy, Stenungsund kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy med revideringen att första 
meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får endast användas i undantagsfall.” 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 83 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 83 Dnr: KS 2021/1192 
 
Klimatstyrande resepolicy, Stenungsund kommun 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy med revideringen att första 
meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får endast användas i undantagsfall.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att första meningen i sista stycket i avsnitt 1.3 justeras till ”Flyg får 
endast användas i undantagsfall.” och därmed att ”eller för längre utrikesresor” tas bort. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet antar Jan Rudéns (S) ändringsförslag och finner att 
så sker. Ordföranden frågar därefter om allmänna utskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag med revideringen och finner att så sker. 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/1192
2022-04-27

 
Anna Andersson Till kommunfullmäktige 
Hållbarhetsstrateg 
 
Klimatstyrande resepolicy 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimatstyrande resepolicy.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2020 att anta klimatlöfte 1. Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy ur satsningen Kommunernas klimatlöften, som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen.   
  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten och 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Alla resor som företas i tjänsten och betalas av 
kommunen ska genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
  
Beskrivning av ärendet  
Omfattning  
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds kommun gör i tjänsten. Policyn 
omfattar även förtroendevalda i kommunen. Resor från och till arbetet omfattas inte av 
policyn.   
  
Syfte  
Alla resor som företas i tjänsten och betalas av kommunen ska genomföras på ett 
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt.   
  
Anvisningar för resor i tjänsten  

• I första hand ska möjligheten att använda sig av webbaserade verktyg för möten 
övervägas.   

• Vid kortare resor ska främst gång eller cykel väljas, förutsatt att detta är praktiskt 
genomförbart.  

• Om bil måste användas ska kommunens verksamhetsfordon nyttjas. Endast i 
undantagsfall får privat fordon användas i tjänsten efter godkännande av närmsta chef. 

• För transporter, samt ärenden som kräver servicefordon och/eller transport av material 
och utrustning, ska verksamhetens fordon användas. 

• Längre resor ska ske med tåg.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2021/1192
2022-04-27

• Flyg får endast användas i undantagsfall eller för längre utrikesresor. För att resa med 
flyg behöver anställda godkännande av sektorchef och förtroendevalda behöver 
godkännande av ordförande eller fullmäktiges presidium.   
 

Ekonomiska konsekvenser  
Resepolicyn i sig genererar inte några extra kostnader. Genom att webbaserade verktyg i 
första hand ska övervägas och att gång eller cykel ska väljas vid kortare tjänsteresor 
minimeras resekostnaderna jämfört med vid användande av bränsledrivna fordon. Det samma 
gäller vid resor som görs med kollektivtrafik då detta resesätt är billigare än att använda bil.   
 
Barnkonsekvensanalys  
Resepolicyn medför inga direkta konsekvenser för barn då den endast gäller för medarbetare i 
Stenungsunds kommun.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030  
Ärendet berörmål 13. Bekämpa klimatförändringarna och mål 11. Hållbara städer och 
samhällen.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-04-27  
Klimatstyrande resepolicy  
  
STENUNGSUNDS KOMMUN  
Sektor samhällsbyggnad  
 
 
Daniel Jerling Malin Henriksson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Anna.andersson3@stenungsund.se 
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1. Resepolicy 
Resepolicyn gäller för alla resor som anställda i Stenungsunds 
kommun gör i tjänsten. Policyn omfattar även förtroendevalda i 
kommunen. Resor till och från arbetet omfattas inte av policyn. 
Alla resor som företas i tjänsten och betalas av kommunen ska 
genomföras på ett miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt. 
Resepolicyn ska beaktas vid utformandet av andra styrande 
dokument samt vid upphandling och inköp.  

1.1. Planering av resor 
Samtliga anställda och förtroendevalda i kommunen har ett ansvar att planera sina resor på ett sådant sätt 
att man så långt som möjligt lever upp till intentionerna i resepolicyn. I praktiken innebär detta att resor i 
tjänsten ska planeras och väljas så att miljöpåverkan och totalkostnad minimeras. Bedömning av 
miljöpåverkan utgår ifrån utsläpp av fossil koldioxid. Vid beräkning av totalkostnader ska hänsyn tas 
till: transport, logi, traktamente, tjänsteresetillägg, arbetstid och restid.  
 
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare 
att gå, cykla eller åka kollektivt. Inbjudan bör informera om hur man tar sig till mötet med 
kollektivtrafik. 

1.2. Kollektivtrafikkort och cyklar   
Kommunen tillhandahåller kollektivtrafikkort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm.  

1.3. Anvisning för resor i tjänsten 
• I första hand ska möjligheten att använda sig av webbaserade verktyg för möten övervägas.  
• Vid kortare resor ska främst gång eller cykel väljas, förutsatt att detta är praktiskt genomförbart. 
• Kollektivtrafik ska väljas då det inte är möjligt att genomföra resor via gång eller cykel, förutsatt 

att detta är praktiskt genomförbart.  
• Om bil måste användas ska kommunens verksamhetsfordon nyttjas. Endast i undantagsfall får 

privat fordon användas i tjänsten efter godkännande av närmsta chef. 
• För transporter, samt ärenden som kräver servicefordon och/eller transport av material och 

utrustning, ska verksamhetens fordon användas. 
• Längre resor ska ske med tåg.  
• Flyg får endast användas i undantagsfall eller för längre utrikesresor. För att resa med flyg 

behöver anställda godkännande av sektorchef och förtroendevalda behöver godkännande av 
ordförande eller fullmäktiges presidium.  
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1.6. Uppföljning 
Resepolicyns efterlevnad ska följas upp årligen och en utvärdering över i vilken omfattning beteenden 
har påverkats utifrån vad resepolicyn anger ska genomföras. Uppföljning av resepolicyn görs utifrån 
statistik på körsträckor, drivmedelsanvändning och användning av egen bil i tjänsten. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 257 Dnr: KS 2022/678 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden. Projektbudgeten utökas med 3000 tkr 
för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Norumsån. 
Släntstabiliteten bedöms vara otillfredsställande, med låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning.  
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 82 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 82 Dnr: KS 2022/678 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden. Projektbudgeten utökas med 3000 tkr 
för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Norumsån. 
Släntstabiliteten bedöms ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning. En mer detaljerad beskrivning finns under 
”Förslag till åtgärd”. 
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Mats Åhsman Till kommunfullmäktige 
Projektledare 
 
 
Utökning av VA-projekt Hallernaleden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Omläggning VA-ledningar vid Hallernaleden 
med åtgärder för skredrisk på delar av Hallernaleden.  
Projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet, genom att medel ombudgeteras från 
2024 till 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag gällande nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen 
utfördes en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen till Nösnäsbäcken. 
Släntstabiliteten bedöms ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i befintliga 
förhållanden. Under projekteringen föreslogs därav att man gör överbyggnad i vägbank vid 
bäckravin och som ersätts med lättfyllning. En mer detaljerad beskrivning finns under 
”Förslag till åtgärd”. 
 
Förvaltningen förslår därav att man utökar befintligt VA-projekt med att innefatta nödvändiga 
åtgärder på väg och att projektbudgeten utökas med 3000 tkr för ändamålet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Sweco har på uppdrag av Stenungsunds kommun projekterat ett underlag till 
förfrågningsunderlag för nya VA-ledningar i Nösnäs. I samband med projekteringen utfördes 
en kontroll av stabiliteten från vägbanken ned mot bäckravinen vid Nösnäsbäcken. 
Släntstabiliteten beräknades ha otillfredsställande stabilitet och låg säkerhet mot skred i 
befintliga förhållanden.  
 
Den låga säkerheten mot skred ned mot bäckravinen beror på vägbankens utformning. 
Förvaltningen bedömer att projektet för VA-ledningar kan utföras utan att påverka 
förhållandena i området till det sämre. Förvaltningen anser dock att man bör göra de åtgärder 
som bedöms nödvändiga i vägbanken för att motverka skred och instabilitet i vägen i 
framtiden då beaktat underhåll av VA-ledningar men även ur trafikhänseende.   
 
Geotekniska förhållanden. 
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Jordlagerföljden inom området utgörs av fyllning ovan lera. Fyllningens stabilitet bedöms 
vara god om cirka 1–2 meter djupt (stabilare ovan trummorna under vägen). 
Fyllningen består under överbyggnaden huvudsakligen av sten och block. 
Jorddjupen är som stabilast i söder, cirka 20 meter, och minskar sedan mot norr varvid 
stabiliteten om cirka 4 meter förekommer vid infarten till parkeringen norr om bäckravinen. 
Jorddjupet är cirka 11 meter vid trummorna. Lerans skjuvhållfasthet är extremt till mycket låg 
och leran bedöms också vara högsensitiv, på gränsen till kvick. På bilden nedan ses området 
som utredningen gäller. 
 

 
Förslag till åtgärd. 
För att erhålla tillfredställande stabilitet med lättfyllning krävs ett cirka 1,5 meter tjockt lager 
lättfyllning som ersätter fyllningen i banken.  
Vid beräkning har skumglas använts som material för dess goda egenskaper att bygga bank 
med. Metoden kräver en schakt ned till cirka 2 meters djup över hela vägbankens bredd för att 
erhålla tillräcklig avlastning med skumglas, därefter återställs överbyggnaden. Lokalt behöver 
släntlutningen flackas av vilket kan ta utrymme av befintliggång- och cykelväg, 
schaktmängden bedöms uppgå i storleksordning till drygt 1000 kubikmeter och mängden 
skumglas uppgår till cirka 650 kubikmeter.  
 
Bilden nedan visar området som förslag till åtgärd berör. 
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Ekonomiska konsekvenser 
En bedömd kostnad för åtgärd mot skredrisk är 3 000 tkr. 
 
Förvaltningen vill därav utöka befintlig projektbudget till 10 000 tkr, och att då innefatta 
åtgärder mot skredrisk i området. 
 
Medel föreslås ombudgeteras från 2024 till 2023 för att kunna slutföra projektet enligt 
tidsplan. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barn bedöms påverkas på ett positivt sätt då åtgärden säkerställer stabilitet i vägen för 
framtida bruk samt reinvesteringar i nya VA-ledningar för att minska utläckage i våra 
ledningar för framtiden. 
 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet bedöms bidra positivt till nedanstående mål i agenda 2030: 
3. God Hälsa 
6. Rent vatten och sanitet för alla 
11. Hållbara städer och samhällen 
14. Hav och marina resurser 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Mats.åhsman@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 259 Dnr: KS 2021/1066 
 
Svar på motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 10 november 2021 med en motion där hon föreslår att 
beredningen för miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att 
eliminera utsläpp av läkemedelsrester samt eventuellt tidsperspektiv och kostnad. 
 
Forskningsläget om läkemedelsrester i dricksvatten är i ett tidigt stadie och tekniken är inte 
fullt utvecklad. Förutom att tekniken fortfarande är i ett utvecklingsstadium saknas det 
gränsvärden för läkemedelsnivåer i dricksvatten att förhålla sig till. Tidiga investeringar i ett 
allt för tidigt skede kan leda till att kommunen låser in sig i dyr teknik som kan vara inaktuell 
då forskningen går snabbt framåt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28  
Beslut KS 2022-01-10 § 37 
Beslut KF 2021-12-16 § 219 
Motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden– Lillemor Arvidsson (M) 
Bilaga till motion 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Wouter Fortgens (M) föreslår att motionen bifalles.  
 
Jimmy Lövgren (MP) och Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker Wouter Fortgens (M) 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Wouter Fortgens (M) 
förslag och konstaterar att så sker.  
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden väckt av Lillemor Arvidsson (M) 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 10 november 2021 med en motion där hon föreslår att 
beredningen för miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att 
eliminera utsläpp av läkemedel samt eventuellt tidsperspektiv och kostnad. 
 
Forskningsläget om läkemedelsrester i dricksvatten är i ett tidigt stadie och är tekniken inte 
fullt utvecklad. Förutom att tekniken fortfarande är i ett utvecklingsstadium saknas det 
gränsvärden för läkemedelsnivåer i dricksvatten att förhålla sig till. Tidiga investeringar i ett 
allt för tidigt skede kan leda till att kommunen låser in sig i dyr teknik som kan vara inaktuell 
då forskningen går snabbt framåt. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) inkom den 10 november 2021 med en motion där hon föreslår att 
beredningen för miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att 
eliminera utsläpp av läkemedel samt eventuellt tidsperspektiv och kostnad. 
 
Läkemedelsrester i vatten 
Läkemedel är en speciell grupp kemiska ämnen. Samtidigt som läkemedel har positiva 
effekter på både människors och djurs hälsa, så hittas läkemedelsrester i vattenmiljön, även 
efter vanlig vattenrening, vilket flera studier visat har negativa effekter på växt- och djurliv.  

Läkemedelsresters inverkan på djur och natur och avancerad rening av avloppsvatten är båda 
relativt nya områden där det pågår mycket forskning. Då kunskapsläget om vilka läkemedel 
som kan ha skadlig inverkan på djur och natur är begränsat finns det idag endast fyra 
lagstadgade bedömningsgrunder för humanläkemedelssubstanser i dricksvattnet, Diklofenak, 
Ciprofloxacin, 17-alfa-etinylöstradiol och 17-beta-östradiol. Skadliga effekter på djurlivet har 
observerats både i recipienter utanför avloppsreningsverk och i laboratoriestudier. Utsläpp av 
aktiva läkemedelssubstanser till miljön kan också bidra till spridning av antibiotikaresistens. 
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Det finns med stor sannolikhet många fler läkemedel som vid ett bättre kunskapsläge troligen 
hade resulterat i ytterligare gränsvärden. Förutom få gränsvärden att förhålla sig till är det 
både tidskrävande och svårt att analysera läkemedelsrester i så små doser som det rör sig om.  

 
Tillståndsprocesser 
I en tillståndsprövning för vattenreningsverk är det den sökande som föreslår utsläppsvillkor, 
vilket på sikt kan komma att påverka eventuella framtida gränsvärden för läkemedelsrester. 
Tillsynsmyndigheten gör efter ansökan en bedömning och kan då antingen godta 
utsläppsvillkoren eller kräva ytterligare utredningar. De villkor som sedan fastställs i 
tillståndet är de som gäller och då kan tillsynsmyndigheten inte begära ytterligare utredningar 
av fler parametrar som i framtiden kan visa sig vara än mer viktiga att avskilja vid 
läkemedelsrening.  

 
Avancerad rening av dricksvatten 
Avancerad vattenrening för att eliminera läkemedelsrester är ett relativt nytt 
forskningsområde. Myndigheter och forskare jobbar aktivt med att hitta både bättre 
reningsmetoder och öka förståelsen för de negativa effekterna på djur och natur av 
läkemedelsrester i vattnet.   

Det finns idag ett antal metoder för att hantera läkemedelsrester där den avancerade reningen 
alltid fungerar som ett komplement till befintlig reningsteknik. Vilken teknik som bör 
användas i vilken situation är idag högst oklart då vi endast har ett fåtal gränsvärden att 
förhålla oss till idag och framtiden är osäker då vi idag inte vet vilka läkemedelsrester och 
gränsvärden vi bör förhålla oss till samtidigt som forskningsläget inte är klart.  

Beroende på reningsmetod kommer avancerad rening öka energianvändningen och/eller 
kemikalieanvändningen vilket gör att frågan bör avvägas noggrant efter mål, behov och lokala 
förutsättningar. Avancerad rening kan implementeras i samtliga reningsverk oavsett storlek 
och grundläggande reningsmetod men kostnaden per kubikmeter renat vatten påverkas högst 
väsentligt av reningsverkets storlek. Naturvårdsverket gjorde i sin rapport från 2017 
uppskattningen att kostnaden uppgår till mellan 1–5 kr/m3 renat vatten beroende på teknik och 
reningsverkets storlek. 

 
Förvaltningens bedömning 
Det finns idag god kompetens i frågan om avancerad vattenrening internt i förvaltningen, som 
löpande följer utvecklingen på området. Då forskningsläget är i ett tidigt stadie där tekniken 
inte är fullt utvecklad och det samtidigt saknas gränsvärden att förhålla sig till riskerar 
investeringar i ett allt för tidigt skede leda till att vi låser in oss i dyr teknik som kan vara 
inaktuell då forskningen går snabbt framåt. Förvaltningen gör därför bedömningen att det 
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bästa vore att avvakta tills dess att tekniken innebär en miljömässig och ekonomiskt rimlig 
investering. Därmed föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning 
för barns hälsa. Bättre vattenreningsprocess medför positiva effekter för barn. 
 
Agenda 2030-bedömning 
Ärendet berör mål 6. Rent vatten och sanitet för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-28  
Beslut KS 2022-01-10 § 37 
Beslut KF 2021-12-16 § 219 
Motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden– Lillemor Arvidsson (M) 
Bilaga till motion 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2021-12-16

  
 
 
 
 
§ 219 Dnr: KS 2021/1066 
 
Anmälningsärende – Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att motion om att eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid 
Strävliden har inkommit från Lillemor Arvidsson (M). Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för miljö och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning får kommunfullmäktiges ordförande remittera en 
motion som inkommer mellan två fullmäktigesammanträden direkt till kommunstyrelsen för 
beredning. Den remitterade motionen ska enligt arbetsordningen anmälas på nästkommande 
sammanträde, för både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
Inlägg i debatten 
Lillemor Arvidsson (M) gör ett inlägg i debatten. 
 
Beslut skickas till 
alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-01-10

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2021/1066 
 
Anmälningsärende - Motion om att eliminera utsläpp av 
läkemedelsrester vid Strävliden, Lillemor Arvidsson (M) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar att Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med Motion om att 
eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden. Motionen har av kommunfullmäktiges 
ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lillemor Arvidsson (M) har inkommit med en motion, daterad 2021-11-10, om att utsläppen 
av läkemedelsrester vid Strävlidens reningsverk behöver elimineras. Lillemor Arvidsson (M) 
föreslår att beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka åtgärder som kan 
vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 
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 fullmäktige och styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-16 § 219 
Informationsskrivelse 2021-12-02 
Motion 2021-11-10 
Bilaga till motion, artikel ur Läkemedelsvärlden 2021-11-09  
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Motion 
Till Stenungsunds kommunfullmäktige 

Eliminera utsläpp av läkemedelsrester vid Strävliden 

 
 

info@stenungsundmoderaterna.se  
www.stenungsundsmoderaterna.se 

 
 

 
Stenungsund 10 november 2021 
 
Bakgrund: 
 

Ungefär 1000 olika läkemedel spolas ner i avloppen och hamnar i 
vattendragen varje år. Hittills har nivåerna som uppmätts inte ansetts 
farliga för människor, men fiskar och vattenlevande djur påverkas 
redan vid låga halter. Man har till exempel sett att diklofenak kan 
påverka utvecklingen av fisk och ryggradslösa djur, medan östradiolen 
kan ändra könstillhörighet så hanfiskar kan bli honfiskar.  

 
Vad: 

Beredningen för Miljö och fysisk planering får i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att vidta åtgärder som eliminerar utsläpp av läkemedel 
vid Strävliden som är vårt största reningsverk och som ombesörjer 
nästan allt avloppsvatten i kommunen. 
 

Varför: 
Flera studier visar att även små mångder läkemedlesrester  kan 
påverka växt och djurliv på negativa sätt. 
 

 

Moderaterna föreslår därför att:  
 

• Beredningen för Miljö- och fysisk planering undersöker vilka 
åtgärder som kan vidtas, tidsperspektiv samt kostnad.  
 

Moderaterna i Stenungsund 

 

Lillemor Arvidsson  

 

Länkar:  
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/lakemedel-i-vattenrecipienter---hur-prioriterar-vi-
framtidens-rening.html 
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/reningsverk-och-
reningsprocesser/lakemedelsrening/  
https://www.ri.se/sv/berattelser/nytt-satt-att-fa-bort-lakemedelsrester-fran-avloppsvattnet  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/823
2022-09-22

 
Therese Allansson Till kommunfullmäktige 
Redovisningsansvarig 
 
 
Hemställan från Stenungsundshem att godkänna investering av nya 
lägenheter på Hasselhöjden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen avseende 81 lägenheter inom en ram 
av 150 mnkr på Hasselhöjden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för Stenungsundshem AB har inkommit med en hemställan om att 
kommunfullmäktige ska godkänna investeringen om 81 lägenheter på Hasselhöjden. 
Investeringen är kalkylerad till 150 mnkr.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stenungsundshem ABs hemställan avser deras avsikt att bygga 81 lägenheter i två etapper 
med 61 lägenheter i den första, Kopper 5:1, och 20 lägenheter i den andra, Kopper 2:99. 
Bolaget har för avsikt att finansiera investeringen till 50 % med likvida medel och 50 % 
genom nyupptagna lån mot kommunal borgen. Lånet ryms i befintlig borgensram.  
 
Av bolagsordningen för Stenungsundshem AB framgår att kommunfullmäktige ska ta 
ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
Projektets omfattning är av en sådan dignitet att förvaltningen bedömer att ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Förvaltningen bedömer det som positivt att Hasselhöjden exploateras med lägenheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett borgensåtagande innebär att borgenären ansvarar för gäldenärens betalningsåtaganden om 
gäldenären kommer på obestånd. Så länge detta inte sker uppstår inga kostnader för 
kommunen. Kommunen tar ut en borgensavgift av Stenungsundshem. För närvarande uppgår 
avgiften till 0,25%. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/823
2022-09-22

 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-22  
Hemställan Stenungsundshem AB om godkännande av nyproduktion av lägenheter på 
Hasselhöjden 2022-09-19 
Protokoll från Stenungsundshems ordinarie styrelsemöte 2022-09-09 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Erica Bjärsved 
Sektorchef stödfunktioner Ekonomichef  
 
 
Beslut skickas till 
Therese.allansson@stenungsund.se 
thomas.dahl@stenungsundshem.se 
svante.lahti@stenungsundshem.se 
andreas.bergstrand@stenungsundshem.se  
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Stenungsunds kommun 
Strandvägen 15 
444 82 Stenungsund 
 
 
Begäran om godkännande av investering avseende 81 lägenheter 
på Hasselhöjden. 
 
Bakgrund 
 
Stenungsundshem har för avsikt att bygga 81 lägenheter på Hasselhöjden. 
Projektering är planerad att starta under hösten 2022 och byggstart är planerad till 
december månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektet kommer att genomföras med statligt investeringsstöd och omfattar initialt 
två etapper Kopper 5:1 och Kopper 2:99, 61 lägenheter, respektive 20 lägenheter. 
Detaljplanen har vunnit laga kraft och innefattar totalt 335 bostäder och 80 
äldrebostäder. 
Investeringen är kalkylerad till 150 mkr inklusive moms och investeringen är godkänd 
av Stenungsundshems styrelse den 9 november 2022 (Bilaga 1).  
 
Förslag till beslut på KF den 6 oktober 2022. 
 
Stenungsundshem AB föreslår Stenungsunds kommunfullmäktige att godkänna 
investeringsbegäran på 150 mkr inklusive moms, som avser 81 lägenheter i två 
etapper. 
 
Stenungsund 2022-09-19 
 
 
Svante Lahti 
Verkställande direktör 
Stenungsundshem AB 
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 

 

 

Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  

              2022-09-09 kl. 08.30-12.00 

 

Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  

 Helena Nävergårdh Vice ordförande   

 Gunnar Pettersson 

Bo Karlsson 

Lennart Svensson 

Torbjörn Spaak 

Claes Olsson 

Michael Ernfors 

Ledamot 

Ledamot 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Suppleant 

 

    

Övriga Andreas Bergstrand 

Thomas Dahl 

Anders Rollings 

Svante Lahti 

Lennart Skoglund 

Förvaltningschef 

Projektchef 

Marknadschef 

VD 

Personalrepresentant 

 

    

    

Delges Ingela Lovehammer 

Håkan Hermansson 

 

Suppleant 

Suppleant 

 

 

     

    

    

    

    

    

    

§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2. Val av justerare 

Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt senast den 16 september 2022. Justering av punkten 6  

förrättas av Claes Olsson jämte Michael Ernfors.  

 

§ 3. Föregående mötesprotokoll 

 

Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  

 

Styrelsen beslutade att: 

 

-      fastställa dagordningen. 

 

§5. Revidering av delegation för firmateckning 

Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 

firmateckning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen delegationsordning (bilaga 2) 

 

§6. Upphandling/investering Hasselhöjden kv1 och kv2  

Ordförande samt vice ordförande meddelar Jäv och lämnar sammanträdet under 

denna punkt. 

 

Tjänstgörande suppleanter för denna punkt är Michael Ernfors samt Claes 

Olsson.   

 

Till att föra ordet vid denna punkt föreslås och utses Lennart Svensson i 

ordförandes ställe.  

 

Andreas Söder från kommunens upphandlingsenhet deltog vid denna punkt och 

redogjorde för kommunens upphandlingsprocess för styrelsen. Lennart Svensson 

begär ordet och föreslår att bolaget arbetar fram en kommunikationsplan 

gällande hur upphandlingen gått till för att på ett bra sätt kunna möta frågor 

från media och medborgare.    

 

Ett förslag till investeringsram om totalt 150 miljoner kronor för projektet 

lämnades av bolagets ledning. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsramen 

 

 

§7. Redovisning av styrelsens arbetsordning 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  
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Styrelsen beslutade att: 

 

- anta föreslagen revidering av styrelsens arbetsordning (bilaga 2) 

 

§8. Anställning av ekonomichef 

Efter förevarande rekryteringsprocess förslås styrelsen att anställa Maria 

Härström som ny ekonomichef. VD Svante Lahti har deltagit i 

rekryteringsprocessen.   

   

Styrelsen beslutade att: 

 

- anställa Maria Härström som ny ekonomichef. 

 

§9. VD-rapport 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand jämte Svante Lahti. 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

 

§10. Info Ekonomi 

Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand som presenterade tertialbokslut samt 

prognos 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

 

§11. Info marknad/uthyrning 

Punkten föredrogs av Anders Rollings. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 

- ge ledningen i uppdrag att redovisa ett upplägg för hur vi hanterar 

bostadskön samt statistiken för denna. Detta uppdrag redovisas på 

styrelsemöte i oktober.  

 

§12. Info Förvaltning 

Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 

 

Styrelsen beslutade att: 

 

- notera informationen till protokollet. 
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§13. Info Projekt 

Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 

 

Styrelsen beslutade att: 

     

- notera informationen till protokollet.  

 

§14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

 

§15. Mötet avslutades 

Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ………………………… 

  Anders Rollings 

 

 Ordförande  ………………………… 

  Jan Rudén 

  

Justerare punkterna 1-5 samt 7-15 

  ………………………… 

  Lennart Svensson 

 

Justerare punkt 6  …………………………. 

  Claes Olsson 

 

Justerare punkt 6  ………………………….. 

  Michael Ernfors 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 265 Dnr: KS 2021/932 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränsbygd och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 73 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Information om medfinansiering till Leader Bohusläs 2023-2027  
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Olof Lundberg (S) tillstyrker allmänna utskottets förslag, men föreslår redaktionell ändring 
genom att ordet ”gränskust” byts ut mot ”gränsbygd” i beslutsmeningen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med allmänna utskottets 
förslag, med Olof Lundbergs (S) redaktionella ändring, och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 73 Dnr: KS 2021/932 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränskust och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/134
2022-08-02

 
Jessica Waller Till kommunfullmäktige 
Näringslivschef 
 
 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader Bohuslän 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Stenungsunds kommun medfinansierar Leader Bohuslän 
med 323 752 kr årligen för programperioden 2023-2027. Leaderområdet är nytt och bildas av 
leaderområdena Leader Bohuskust och gränskust och Leader Södra Bohuslän. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Stenungsunds kommun tillhör det nya leaderområdet Bohuslän. En ansökan om att 
Stenungsunds kommun ska medfinansiera det nya leaderområdet Bohuslän för kommande 
programperiod 2023-2027 med 323 752 kr årligen har inkommit.  

 
Beskrivning av ärendet 
Leader, som har funnits sedan 1991, är ett verktyg för lokalt ledd utveckling inom EU och 
Sverige. Det finns just nu 53 leaderområden i Sverige. 48 av områdena är godkända av 
Jordbruksverket och i de områdena kan man söka pengar till projekt. 
 
I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i 
området. Strategin har tagits fram i en öppen process med företrädare från ideell sektor, 
näringslivet, samt offentliga aktörer och beskriver vad som behöver göras för att öka 
sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.  
 
I utvecklingsstrategin finns också en budget, bestående av finansiering från EU, staten och 
kommunal medfinansiering, som bestämmer hur mycket stöd de som bor och är verksamma i 
området kan söka. Dessutom finns mycket ideellt engagemang, samt privat- och annan 
offentlig medfinansiering. För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den 
utvecklingsstrategi som är godkänd för området. I de godkända leaderområdena finns ett 
leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd.  
 
Stenungsunds kommun har varit partner i Leader sedan 2007. Medfinansieringen var 
inledningsvis 100 tkr per år men har sedan 2014 uppgått till 400 tkr per år. Totalt 15 projekt 
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har genomförts under den senaste programperioden i Stenungsunds kommun med en total 
projektfinansiering på 7 272 543 kr.  
 
Inför den nya leaderperioden 2023-2027 har ett nytt ledarområde bildats, Leader Bohuslän. 
Leader Bohuslän är en sammanslagning av Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust och 
Gränsbygd och består av kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, 
Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra skärgård. En ansökan om 
medfinansiering från Stenungsunds kommun under kommande leaderperiod för det nya 
leaderområdet är inkommen.  
 
Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 
Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige 
som får fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget 
inklusive övrig offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära 
budgeten ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som 
krävs är 17 806 337 kronor.  
 
Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 
kommuner som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det Medfinansieringen uppgår 
därmed till är 323 752 kronor per kommun och år.  
 
Lokal utvecklingsstrategi 
En lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-2027 är framtagen i en bred och 
inkluderande process. Den förhåller sig till flera internationella, nationella och regionala 
strategier med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) i centrum.  

Visionen för Leader Bohuslän är hållbar lokal samverkan – det tillgängliga samhället, levande 
och nyskapande för dig och mig, varje dag. Det finns tre mål för Leader Bohuslän:  
 

• Omställning till attraktivt liv och arbete 
• Lokal och resilient matproduktion 
• Upplevelser i världsklass 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för projekt Leader finansieras under Kommunövergripande och ryms inom 
befintlig budget. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att Leader bidrar positivt till barn och ungdomar genom att medel kan 
sökas för olika projekt initierade av dem själva och därigenom kan de förverkliga egna idéer. 
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Detta ökar såväl entreprenörskapet som attraktionen för lokalsamhället ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.  
 
Juridiska bedömningar 
Kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja närings- och föreningslivet i en 
kommun (jmf. 2 kap. 1 och 8 §§ Kommunallagen). Leader syftar till att möjliggöra lokal 
samhällsutveckling genom samarbete mellan det offentliga och ideell/privat sektor vilket talar 
för att åtgärden är av allmänt intresse. Beslutet ligger således inom kommunens allmänna 
kompetens och strider inte mot kommunallagens princip om otillåtet stöd till näringsidkare.  

 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3, God hälsa och välbefinnande, mål 8, Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12, Hållbar 
konsumtion och produktion samt mål 14, Hav och marina resurser.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-02 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Bohuslän 2023-27 
Medfinansiering Leader Bohuslän 
 
 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Jessica Waller 
Sektorchef Näringslivschef  
 
 
Beslut skickas till 
Jessica.waller@stenungsund.se 
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Inför kommande leaderperiod 2023–2027 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 

Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige som får 

fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig 

offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig 

offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 kommuner 

som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det är 323 752 kronor per kommun och år.  

Ett medfinansieringsintyg finns bifogat det här mejlet. Medfinansieringsintyget ska fyllas i och skickas 

tillbaka till Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund eller digitalt till 

frida.larsson@leadersodrabohuslan.se senast 13 oktober 2022.  

 

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 

och Leader Södra Bohuslän över kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra 

Skärgård. Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden i samtliga uppräknade 

kommuner. Genom perioden så har vi haft ett mycket gott samarbete mellan de båda områdena på flera sätt.  

Inför nästa period har de båda styrelserna beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan. Nuvarande styrelser 

anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder 

till ett starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de administrativa delarna. 

 

Frida Andersson, kontaktperson för Leader Bohuslän 

Tel. 0703-64 49 29, mejl: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se  
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Sammanfattning 

Visionen 

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 

samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 

känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 

mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 

platser att bo på och verka i, årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen 

mot ett hållbart och resilient samhälle. Det nya leaderområdet Leader Bohuslän 

delar en vision i: 

Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och 

mig, varje dag.  

Mål och Insatsområden 

Insatsområde Omställning är format för att uppnå Mål 1: Omställning till 

hållbart attraktivt liv och arbete, - stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 

delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 

samt - skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 

omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende.  

Insatsområde Matproduktion är format för att uppnå Mål 2: Lokal 

och resilient matproduktion med - fler arbetstillfällen, produkter, innovationer 

och företag inom blåa och gröna hållbara näringar, logistik och förädling.  

Insatsområde Upplevelser är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i 

världsklass - bidra till samverkan för tillgängliga upplevelser och kulturaktiviteter 

varje dag, -fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra 

till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Hur 

Den gemensamma LAG-styrelsen prioriterar bland ansökningar som strävar efter 

att nå våra lokala mål. I den finns representanter för den privata, den ideella och 

den offentliga sektorn. Underifrånperspektiv, innovativitet och samverkan präglar 

gemensamma insatser oftast i projektform som får stöd för att de hjälper till att 

förverkliga den lokala utvecklingsstrategin. 

Med basen i det fantastiska Bohusläns utmaningar tar vi hjälp av Leaders stora 

europeiska nätverk och skapar hållbara resultat som ger effekter och hållbar 

utveckling i samklang med västra Götalands aktörer och den regionala 

utvecklingsstrategin.      
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Summary 

The vision 

The future of Bohuslän is based on our history and where we stand today. Our 

future societies are cohesive, innovative, creative, inclusive and open. We 

experience a community feeling, goodwill and generosity that makes good 

examples multiply through collaboration. We are accessible to each other and build 

good places to live and work in, every day of the year. We are a natural part in the 

transition to a sustainable and resilient society. The new leader area Leader 

Bohuslän shares a vision in: 

Leader Bohuslän – sustainable local cooperation 

The accessible society, vibrant and innovative for you and me 

every day. 

Objectives and Focus Areas 

Focus area Transition is designed to achieve Objective 1: Transition to 

attractive, sustainable life and work, - support sustainable local development, 

social participation, inclusion and integration via non-governmental organizations, 

cooperation and networks, and - create, support and convey structures, models, 

strategies and examples for transition, recycling, local participation, work, sharing, 

digitalization and housing. 

Focus area Food production is designed to achieve Objective 2: Local and 

resilient food production with more jobs, products, innovations and companies in 

blue and green sustainable production, logistics and processing. 

Focus area Experiences is designed to achieve Objective 3: World-class 

experiences and - contribute to collaboration for accessible experiences and 

cultural activities every day. with - more services, innovations and companies in 

the hospitality industry and - contribute to genuine profiling as well as knowledge 

and competence development.  

How 

The joint LAG board prioritizes among applications that strive to achieve our local 

goals. It contains representatives of the private, non-profit and public sectors. 

Bottom-up perspectives, innovation and collaboration often characterize joint 

efforts in the form of projects that are supported because they help to realize the 

local development strategy. 

Anchored in the local challenges of fantastic Bohuslän, we take the help of 

Leader's large European network to create sustainable results, effects and 

sustainable development in harmony with the actors and developmental strategy of 

Region Västra Götaland.  
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1 Landsbygdsutveckling genom Leader 

Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala landsbygden genom 

leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin 

genomförs i samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett 

verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin 

även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen. 

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets 

utvecklingsbehov och möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och 

utvecklingsstrategier i området ligger till grund för strategins mål och 

insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin också utformade att 

rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 

Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål 

och insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna 

strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik. 

2 Strategins framtagning 

Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leader-områden: Leader Bohuskust 

och gränsbygd samt Leader Södra Bohuslän som ska forma en gemensam förening. 

Anledning till sammanslagningen är information från Jordbruksverket att 

leadernätverken bör sträva efter större områden med bättre förutsättningar. Leader 

Bohuslän kommer ge möjlighet att tydliggöra identiteten Bohuslän och verka för 

spridning av initiativ och insatser gjorda på skilda håll i Bohuslän. Under perioden 

2014-2020 har många samarbetsprojekt genomförts mellan områdena och kontoren 

har samverkat i många frågor. 

Erfarenheter från tidigare programperioder är bland annat behovet av en flexibel 

strategi vilket var viktigt för att möjliggöra utveckling av fibernätet via föreningar i 

Bohuslän. Arbetet med flera fonder under programperiod 2014-2020 har också 

varit nyttigt då det har gett ett bredare perspektiv och möjliggjort många 

innovationer inom det marina området framförallt. Leader Bohuskusts arbete med 

effekter och Leader Södra Bohusläns arbete med projekt för unga är några exempel 

på sådant som blir användbart i denna strategi. 

Processen för framtagande 

Strategin är framtagen i en bred och inkluderande process. Initialt efter beslut och 

diskussioner i respektive LAG-styrelse tillsattes en processgrupp med medlemmar 

från båda områdena som tog fram ett sätt att arbeta, ett förslag på en skrivargrupp, 

en presentation för kommunerna samt en tidsplan. 
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Skrivargruppen påbörjade arbetet i januari 2021 med utbildning. Efter en inledande 

period med bland annat möten med kontaktpersoner för alla kommuner 

genomförde vi två breda SWOT-workshopar (en SWOT-analys ger överblick över 

Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot), två gymnasieklass-SWOT-möten samt 

ett 10-tal strukturerade intervjuer. Analysen var fortsatt öppen under en månads tid 

där allmänheten kunde komma med inspel kopplat till ett digitalt formulär. 

Skrivargruppen har sedan analyserat SWOT-materialet jämfört med föregående 

strategier och därefter skapat en slutlig SWOT (se bilaga 2 SWOT). 

SWOT:en har legat till grund för ett arbete med två tematiska referensgrupper. I 

dessa har delar av skrivargruppen samt representanter från respektive LAG-styrelse 

deltagit.  Den första har fokuserat på visionsformulering, målformulering och 

insatsområdesuppdelning. Den andra har hanterat organisationsfrågor: 

partnerskapet, LAG, LAG-styrelse samt kontoret. 

Ytterligare referensgruppsmöten har hållits runt partnerskap och ungas delaktighet. 

Utöver utbildningar om olika steg i processen inklusive hållbarhet har 

skrivargruppen också tagit del av omvärldsanalyser från Kairos Future med flera. 

Återkommande möten hålls med leaderskrivargrupperna i Västra Götaland för att 

säkerställa synergier och höja kvaliteten på respektive strategi och arbetssätt i 

områdena.  

Ett viktigt steg är den breda inspel- och synpunktsrunda där hela partnerskapet fått 

lämna synpunkter och inspel till strategin. Denna var öppen via ett digitalt formulär 

under sommaren 2021 och har marknadsförts via sociala medier och 

tidningsannonser i de berörda kommunerna. Synpunkter sammanställdes, en 

justering av strategin gjordes innan den presenterades för de befintliga LAG-

styrelserna och justerades innan den slutligen lämnades in till Jordbruksverket i 

oktober 2021. 

Kommunerna var via sina kommunrepresentanter och kommunikatörer delaktiga i 

spridningen av strategin till sina föreningsnätverk, företagarnätverk och till 

politiker och tjänstemän på kommunen. Var kommun har fått avgöra vilken nivå 

man har velat fatta beslut på synpunkter och inspel.  
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Förhållande till andra strategier 

 

Utvecklingsstrategin förhåller sig till flera internationella, nationella och regionala 

strategier med Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi (RUS) i centrum. 

Dess huvuddrag genomsyrar Bohusläns lokala strategi och blir tydligt och konkret i 

omställningsmålet (se Mål 1 nedan).  

De globala hållbarhetsmålen ska fungera som en helhet och hjälper oss att bredda 

blicken när vi fokuserar för snävt på ett specifikt område. Varje mål bär med sig 

dessa. 

Den svenska livsmedelsstrategin, strategin för svenskt fiske och vattenbruk samt 

hållbarhetsmål 2 Ingen hunger, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 14 Hav och 

marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald samspelar allihop och 

påverkar. De sätter upp riktningen för vad strategin vill åstadkomma och ger också 

möjligheter att utveckla projektinsatser ytterligare (se även Mål 2 Matproduktion 

nedan).  

På regional nivå finns infrastrukturplan, kulturstrategi och turistrådets strategi 

”Hållbarhetsklivet” vilka alla skapar förutsättningar för utveckling och livskvalitet 

på landsbygderna. Inom Mål 3 Upplevelser inkluderas dessa strategier i 

formulerandet av tillgängliga upplevelser.  

EU:s jordbrukspolitik (2021-28) har tre allmänna mål i: 1. Främja en smart 

motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelssäkerhet; 2. 

Stödja miljömål och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och 

klimatrelaterade mål; 3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i 

landsbygdsområden. Under dessa finns nio mål varav ett är specifikt inriktat mot 

Leaderinsatsen: ”främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet mellan könen, social 

delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden inbegripet bioekonomin och 

hållbart skogsbruk”.   
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Dessa jordbrukspolitikens mål tillsammans med den nya gröna given är centrala på 

så sätt att de pekar ut riktningen för strategin. Den nya gröna given inkluderar bl a 

klimatneutral kontinent 2050, miljövänligt livsmedelssystem, omställning till grön 

finans och en omfattande omställning av industrin. Det går inte att överskatta den 

påverkan denna omställning kommer ha på våra samhällen och på hur snabbt 

förändringarna behöver ske. Sverige går i framkant och har sett möjligheterna i 

omställningen och har därför skarpare mål: 63% minskning av CO2 utsläpp till 

2030 och 100% 2045. I vår region ska vi minska med 80% fram till 2030 (Klimat 

2030).  

Strategin är anpassad för att verka i rätt riktning för att möjliggöra denna 

förändring. Exempelvis så har strategins insatsområden likheter med Klimat 2030 

fokusområden. Fokusområde 2. Hälsosam och klimatsmart mat i ett hållbart 

lantbruk har likheter med lokal och resilient matproduktion, Fokusområde 3 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, samt 4 Sunda och 

klimatsmarta bostäder och lokaler har gemensamma nämnare med Omställning till 

ett attraktivt liv och arbete. 

Smarta landsbygder är EU’s koncept som använder innovativa lösningar för att 

utveckla resiliens genom att bygga på lokala möjligheter och styrkor. Resiliens är 

ett systems motståndskraft, dess förmåga att studsa tillbaka och formas i takt med 

nödvändig förändring.  Konceptet är utvecklat vidare till att dela med sig av dessa 

ansatser på europeisk nivå vilket blir nyttigt för utvecklingen av vårt 

Omställningsmål (se Mål 1).  

De mellankommunala planerna i kustområdet är viktiga för arbetet och där kan 

nämnas Blå ÖP och Maritim näringslivstrategi i norr och mellankommunal 

kustzonsplanering i söder. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionens 

utvecklingsdokument så som näringslivsstrategier är en del av underlaget. 

3 Utvecklingsområdet 

3.1 Tabell med statistik 

Ämnesområde Variabel Värde 

Områdets storlek 

Antal invånare 192186 

Storlek i km² 5215,409 

Invånare per km² 37 

Befolkningsstruktur 

Andel av befolkningen som 

är utrikes född 11% 

Andel av befolkningen i 

intervallerna (%): Kvinnor Män 

0-14 år 9 9 

15-24 år 4 5 

25-44 år 11 11 

45-64 år 13 13 

65- år 13 12 

231



10(42) 

Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

 

3.2 Områdesbeskrivning 

Gränser till andra leaderområden 

Utvecklingsområdet följer kommungränserna och sträcker sig från Strömstad i norr 

till Kungälv och Öckerö i söder men inkluderar även södra skärgården, en del av 

Göteborgs kommun. Området gränsar till Leader Framtidsbygder i nordöst, Leader 

längs Göta älv i öst och Leader Halland i syd.  

Natur-och kulturresurser 

Leader Bohuslän har en unik kombination av skog, fjäll, klippor, 

jordbrukslandskap, kust, skärgård och hav. Området är också rikt på vattendrag och 

sjöar. Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken i sin helhet av riksintresse med 

hänsyn till områdets natur- och kulturvärden. I området finns bl. a Sveriges enda 

marina nationalpark Kosterhavet och UNESCO-världsarvsområdet Tanums 

hällristningar. Kulturmiljöerna i pittoreska småstäder, fiskelägen, kustsamhällen 

och landsbygdsbyar är både unika och starkt kopplade till den omgivande naturen.  

Havet och den varierande jordbruksmarken ger möjligheter till lokal 

livsmedelsproduktion samtidigt som läget nära storstaden ger efterfrågan på 

produkter och tjänster. Bohuslän ger goda möjligheter till rekreation vilket är en 

viktig förutsättning för besöksnäringen. 

Närheten till havet präglar människors liv och kulturhistoria genom fiske och 

sjöfart. I området finns en levande kulturhistoria och ett aktivt kulturliv med konst, 

musik, dans och teater, från lite större aktörer så som Nordiska Akvarellmuseet, 

Udden, Carlstens fästning, Gerlesborgsskolan, Vinga, Skulptur i Pilane m fl men 

även en mångfald av hantverksutövare och konstnärer. 
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Demografi 

 

Figur Åldersfördelning invånare Leader Bohuslän jämfört med VGR 

Befolkningen i Bohuslän är äldre jämfört med VG-regionen som helhet. Det är 

framförallt andelen yngre vuxna som är väsentligen lägre samtidigt som andelen 

över pensionsålder är väsentligen högre. Troligtvis är siffrorna för åldersgruppen 

22-35 ännu mer markanta då många lämnar för att studera och flyttar tillbaka i 

samband med familjebildning.  De södra kommunerna längs med E6/Bohusbanan 

med goda kommunikationer till Göteborg har dock en stark nettoinflyttning. 

I samband med de stora flyktingströmmarna runt 2015 kom många nyanlända till 

området, men relativt snart flyttade de flesta vidare mot storstadsregionerna. 

Därmed har området ca hälften så många invånare som är utrikesfödda som Västra 

Götalandsregionen i sin helhet. 

Näringsliv och arbetsmarknad 

Näringslivet i Bohuslän är mångfacetterat och består av många småföretag 

tillsammans med större företag och industrier. Traditionellt återfinns företagen 

bland marina och areella näringar, småbåtsvarv, sjöfart och besöksnäringar 

tillsammans med de större berednings, tillverknings- och processindustri med 

tillhörande underleverantörer. 
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Privata tjänster 38,8 43,5 44,3 

Varav    

Företagstjänster 7,4 12,7 12,2 

Handel 14,4 12,4 11,9 

Hotell o restaurang 4,8 3,2 3,4 

Information o 
Kommunikation 1,1 3,6 4,2 

Kulturella o personliga 
tjänster 4,0 3,9 4,3 

Tillverkning och utvinning 13,6 14 11,2 

Övrigt 2,3 1,8 2,1 

Summa 100 100 100 
Tabell: Fördelning av sysselsatta per bransch i Leader Bohusläns område (undantaget 

södra skärgården och inklusive Uddevalla tätort) jämfört med Västra Götalandsregionen 

och riket i helhet. De fetmarkerade skiljer sig från VGR och riket. Det är värt att notera att 

fördelningen inte är jämn över området. 

I stora delar av området finns en stark kultur att driva egen verksamhet. 

Andelen nyföretagande är relativt högt. Några branschkategorier är specifikt svaga 

exempelvis Företagstjänster dvs försäljning av tjänster företag emellan. Specifikt 

är också Information och Kommunikation väldigt låga i området. 

En tydlig trend är att besöksnäringen växer i betydelse. Företag som förädlar 

jordbruksprodukter blir också allt fler. Kommuner och företagen är med i 

Hållbarhetsklivet för besöksnäringarna. 

I kommunerna pågår utvecklingsarbete inom blå ekonomi med en stark närvaro av 

flera marina kunskapscentra, myndigheter, universitet och institut tillsammans med 

innovations- och entreprenörskapsmiljöer (GU med Kristinebergs forskningsstation 

och Tjärnö marinbiologiska laboratorium, SLU Aqua, KTH, IVL, UU, Kristineberg 

Center, Sotenäs Symbioscenter, www.foretagsarenor.se). Flera kommuner 

samverkar runt Företagsarenor Väst som understödjer innovation och kopplingen 

mellan företag, kommun och forskning.  

Fiske och vattenbruk är traditionella maritima näringar som har fortsatta 

möjligheter att utvecklas i området. Merparten av svenskt yrkesfiske finns 

hemmahörande i Bohuslän. Nuvarande programperiod har sett många 

utvecklingssteg förverkligas vilket kan bära frukt i den nya perioden. 

Diversifiering, nya arter och hållbarare mer värda produkter är framtiden.  

I Strömstad dominerar gränshandel och besöksnäring. Innan pandemin hade 

Strömstad mest tillväxt i Sverige, utöver de tre storstadsregionerna. Med stängd 

nationsgräns mot Norge drabbades Strömstad hårt av pandemin. Nu pågår arbete 

för att bredda näringslivet och minska sårbarheten. Fler kommuner med mycket 

handel är Kungälv, Tanum, Sotenäs och Uddevalla.   
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Arbetsmarknaden skiljer sig åt i regionen med pendlingskommuner, klassiska 

turistkommuner, landsbygdskommuner samt med områdets större tätorter Lysekil, 

Uddevalla, Kungälv och Stenungssund med tillverknings- och processindustrier. 

Arbetsmarknaden i kommunerna påverkas starkt beroende på pendlingstiden till 

Göteborg. De norra kommunerna, Strömstad och Tanum, ingår i Västlandet, med 

de näraliggande fylken i norska Östfold, med omfattande arbetspendlingen över 

gränsen. Sotenäs och Lysekil ingår i Trollhättan-Vänersborgregionen och Orust 

ner till Södra skärgården i Göteborgs arbetsmarknadsregion. 

På grund av de korta avstånden arbetar många i närliggande kommuner vilket 

skapar dynamik mellan orterna och pendling även lokalt.  

Arbetslösheten är normalt lägre än genomsnittet för både länet och riket, mycket 

tack vare gränshandel, en stark besöksnäring och tillväxten i Göteborg. Andelen 

personer med hög utbildning är dock lägre än genomsnittet för riket. I området 

finns individer som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av 

kompetensutveckling. Samtidigt ses kompetensbrist som den viktigaste 

utvecklingsfrågan för regionens framtid. Under COVID är främst Strömstad 

påverkade av ökad arbetslöshet kopplat till stängd gräns mot Norge och bortfall av 

handel- och besöksnäringsomsättning. 

För att skatta regioner har BRP+ tagits fram i samverkan med Tillväxtverket. 

Begreppet är en förbättring av BRP (bruttoregionalprodukt jmf BNP) och används 

för att se på många faktorer för att skatta livskvalitet och regioners relativa 

framgång. I dessa skattningar ligger Västra Götaland relativt bra till och 

kommunerna i Leader Bohusläns område bra till (länk).     

Service  

Tillgång till kommunal service i form av vård, skola och omsorg är god i hela 

området. Den regionala sjukvården har delvis centraliserats. Avstånden till 

akutvård är stundtals långa och vårdens kvalitet skiljer sig beroende på var man 

bor. Över tid har servicen centraliserats i kommunerna med sämre möjligheter 

längre från de större samhällena. 

Det kommersiella serviceutbudet varierar kraftigt över året i kustdelarna av 

området. Sommarboende och turismen gör att utbud av restauranger och affärer är 

större än vad befolkningsunderlaget kan stödja under resten av året. För många 

orter ger detta ett större utbud även utanför säsong. För övriga områden är servicen 

framförallt koncentrerad kring tätorter, men några få landsbygdsbutiker finns också̊ 

kvar. 

Kommunikation och infrastruktur 

De norra kommunerna har en relativt hög andel långväga pendlare (mer än 100 

km). Möjligheterna till arbetspendling med kollektiva färdmedel är begränsade 

med gles trafik på landsbygd och mindre orter. Kollektivtrafik ut till öar och mellan 
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närliggande kommuner är delvis eftersatt då lönsamheten på de rutter som nyttjas 

sällan är låg. Det för också med sig att de flesta som kan tar bilen lokalt och 

delregionalt. Områdets geografi med sprickdalar, näs och öar gör att de tidsmässiga 

avstånden blir längre. Det för också med sig utmaningar för kollektivtrafiken. E6 

och Bohusbanan går som sammanhållande stråk genom området och möjliggör 

snabba kommunikationer på väg. Bohusbanan söder om Uddevalla fungerar som 

ett bra pendlingsalternativ men för längre sträckor är banan för långsam och 

utkonkurrerad av buss. 

Det finns ett stort utbud av maritim infrastruktur, som gästhamnar och 

småbåtshamnar.  

Bohusläns många smala vägar med stor trafik utgör ett hinder för gående och 

cyklande i en trygg miljö vilket påverkar boende såväl som turism. Infrastrukturen 

med laddningsstolpar för el-bilar, och framåt även båtar och fartyg, är 

underutvecklad och tillgången på förnybara drivmedel begränsad. Tidiga satsningar 

på förnybar energi med vindkraft på höjderna längs E6 och vid industrierna har 

gjort en del av kommunerna till elproducenter.    

Höghastighetsbredband är väl utbyggt framförallt via leaderstödda fiberföreningar. 

Många avlägsna orter och öar har mycket bra bredbandskapacitet. 

Attraktion  

Bohuslän är en av Sveriges mest populära destinationer och ses som ett av 

världens vackraste vildmarksområden. I området finns flera viktiga attraktioner, 

besöksmål och evenemang. Områdets kustsamhällen är i sig dragande 

besöksmål, främst under sommarhalvåret. Närheten till storstaden för en del av 

ö-samhällena är unik och något som möjliggör både besök och liv i fantastiska 

miljöer.  

Livskvalitet och lokalt engagemang 

Det finns en självklar stolthet bland Bohuslänningarna och många är nöjda med att 

leva livet här. Kombinationen av hav och land, sommarens explosion, tillgången 

till friluftsliv och skaldjur samt möjligheten att förverkliga idéer är bakgrunden till 

detta. De lokala nätverken finns men kan bli ännu mer inkluderande och 

möjlighetsskapande.  

För unga vuxna är området mindre attraktivt, det bor färre unga vuxna i området 

året runt, det saknas högskoleutbildning på grundnivå, studentliv och kopplade 

aktiviteter saknas. Drivet finns hos de unga men finns förutsättningarna för de som 

vill bli kvar? Avstånden till Göteborg och Trollhättan med ett stort utbud av 

utbildning är korta men även om en del pendlar är utflyttandet för åldersgruppen 

markant.  
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SCB:s medborgarundersökningar pekar ut potentiella förbättringsområden där 

satsningar på bostäder, trygghet, framtidsmöjligheter, arbetsmöjligheter, 

kommersiellt utbud och kommunikationer bör prioriteras för att öka nöjdheten hos 

befolkningen. Delar av området har höga psykiska ohälsotal i jämförelse med riket 

i övrigt.  

Föreningsliv, sociala sammanhang och kreativa mötesplatser  

Föreningslivet är starkt och området har ett brett utbud av exempelvis fritids-, 

kultur- och samhällsföreningar. Samtidigt har man utmaningar med att attrahera 

unga engagerade medlemmar samt med drift och underhåll av lokaler. 

Föreningarna har både idéer, kreativitet, engagemang och drivkraft. Det finns ett 

stort utbud av möteslokaler i området men ändå saknar många, bland annat unga, 

kreativa och sociala mötesplatser med meningsfullt innehåll. De mötesplatser som 

finns ligger ofta i tätorter. 

Inkludering av nyinflyttade och nyanlända i föreningar är en väg in i samhället som 

kan nyttjas bättre än det görs idag. Aktiva kampanjer för rekrytering och 

sammankoppling mellan människor med behov av sociala sammanhang och 

föreningar med behov av engagemang skulle kunna utvecklas. Nyinriktningar inom 

en förening kan vara en väg till det.   

3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter 

I SWOT-analysen för området så har det framkommit flera olika behov- och 

utvecklingsmöjligheter. Området karaktäriseras av ett attraktivt och diversifierat 

landskap med både skärgård, inland och kust vilket skapar många möjligheter för 

både en aktiv fritid och attraktiva boendemöjligheter men även goda förutsättningar 

för olika verksamheter och företag. Bohuslän som varumärke är väl etablerat och 

lockar många besökare varje år. Här finns många levande mindre lokalsamhällen 

och förhållandevis god tillgång till service året om. I området som helhet finns ett 

relativt differentierat näringsliv med både större industrier och många 

småföretagare. Samtidigt så finns det många utmaningar och behov, till exempel 

frågor kring hur vi kan öka graden av resiliens i våra samhällen, utmaningar kring 

demografi och boende med många äldre och höga bostadspriser samt 

utvecklingsmöjligheter för näringsliv och företagande. Ett resilient samhälle har 

förmågan att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.   

Demografi och boende  

Ett stort behov som har framkommit är behovet av nya boendeformer och ökade 

möjligheter för helårsboende. Området är attraktivt att bo i och möjligheterna till 

god livskvalitet och en aktiv fritid är stora. Samtidigt är hus- och markpriserna 

höga och många hus används som fritidshus vilket försvårar nyetablering och 

helårsboende. Frågor kring vatten, avlopp och sophantering försvårar ibland 

ytterligare. För unga i området är det svårt att hitta bostäder till rimliga priser så de 

kan etablera sig på bostadsmarknaden, bo kvar och verka i området. En åldrande 
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befolkning och ökat delårsboende leder bland annat till minskat underlag för lokala 

skolor och annan service. För samhället som helhet finns det ett behov av att hitta 

fler olika boendeformer för att möta det varierade behovet av bostadslösningar hos 

olika människor. Här finns det utvecklingsmöjligheter bland annat när det kommer 

till att hitta nya samverkansformer och finansieringslösningar. I området finns det 

redan exempel på kooperativa hyresrätter, ekobyar och socialt byggande av egna 

mindre hus men de goda exemplen behöver spridas och bli möjliga på fler platser, 

här är leaderarbetet en viktig insats. 

Fiberutbyggnad möjliggör för fler att arbeta hemifrån vilket skapar nya möjligheter 

för delårsboende att bli helårsboende och för en ökad inflyttning. Pandemin har 

skyndat på digitaliseringen och skapat nya möjligheter för distansarbete vilket ger 

en större valfrihet kring boendeort och minskat behov av att bo nära arbetsplatsen. 

Här finns det potential att ta vara på. Samtidigt är det viktigt med en fungerande 

infrastruktur och bra kollektivtrafik för att bygga resilienta samhällen framöver. 

Det finns ett behov av nya lösningar men det finns också goda möjligheter för 

exempelvis transporter vattenvägen. Att kunna bibehålla och utveckla lokal service 

och infrastruktur är viktigt och här finns stora utvecklingsmöjligheter. Lika unikt 

och attraktivt som det kan vara att bo på en ö utan fast förbindelse, lika krångligt 

kan det vara att anpassa arbetstider, skolgång och service till färjans avgångstider.  

Näringsliv och entreprenörskap 

Det finns behov av ett mer resilient näringsliv och en utveckling av besöksnäring 

mot andra säsonger. I delar av området är näringslivet relativt ensidigt med fokus 

på ett fåtal branscher vilket medför stor sårbarhet. Det har visat sig inte minst under 

COVID19-pandemin då gränshandeln snabbt sattes på paus och restaurang- och 

besöksnäringen mötte stora utmaningar. Möjligheterna finns i och med ett attraktivt 

läge och Bohuslän som varumärke är väl etablerat. Det finns behov av att tydligare 

sammanlänka det utbud av upplevelser och aktiviteter som finns i området och 

samarbeta kring erbjudanden, helhetslösningar och dylikt för att stärka 

besöksnäringen. Tillika finns det möjligheter att skapa kompetensmiljöer och 

värdekedjor runt företag och branscher. 

Inom både de gröna och blåa näringarna finns goda utvecklingsmöjligheter för 

både utökad produktion och för vidareförädling av råvaror samt utveckling av nya 

produkter. Råvaror i världsklass från främst havet skapar möjligheter för både 

långsiktigt hållbar förädling och måltidsturism. Etableringar kan samplaneras för 

ett effektivare nyttjande av land- och vattenytor tillika synergier mellan branscher. 

Områdets geografi möjliggör en aktiv fritid med till exempel paddling, vandring 

och klättring vilket även lockar besökare och skapar förutsättningar för fler 

säsonger som inte bara sträcker sig över några få sommarveckor. Många aktörer 

stänger under lågsäsong vilket riskerar att motverka andra satsningar som skulle 

kunna bidra till fler säsonger. Här skulle utökad samverkan och gemensamma 

satsningar behövas. Det finns många företagare med småskalig verksamhet i 
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området vilket gör samverkan till en nyckel för att skapa konkurrenskraft. En 

tydligare samverkan kan också ge bättre tillgänglighet och kvalitet på upplevelser 

utanför högsäsong.  

Distansarbete ger möjlighet till en mer varierad arbetsmarknad där man inte 

nödvändigtvis behöver bo i närheten av sin arbetsplats. Men för att kunna arbeta på 

distans behövs pålitlig uppkoppling, nya lösningar på gemensamma kontorsplatser 

och mötesplatser.  

Resiliens, matproduktion och omställning 

Intresset för lokalproducerade livsmedel är stort och frågor som rör inhemsk 

livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad har återigen aktualiserats, både 

med tanke på den svenska livsmedelsstrategi som antagits och med rådande 

pandemi som fått allt fler att inse hur sårbart rådande system lätt blir vid en kris. I 

Bohuslän finns goda möjligheter för både ökad livsmedelsproduktion och för en 

ökad förädlingsgrad av råvaror med utrymme för nya företagsetableringar och 

innovationer. Detta skapar möjligheter till både nya arbetstillfällen, ökad resiliens 

och ytterligare besöksanledningar. Med tillgång till både hav och landsbygd så 

finns det förutsättningar för att bedriva både lantbruk, fiske och vattenbruk 

samtidigt som närheten till städer och tätorter samt många besökare skapar en 

efterfrågan på produkter och tjänster. Här finns det utvecklingsmöjligheter kring en 

mer samlad marknadsföring och att i ännu högre grad lyfta fram det unika med 

många av de råvaror som finns att tillgå lokalt, till exempel musslor, tång och 

alger.   

Det finns också ett behov av att skapa förutsättningar för omställning till ett mer 

hållbart samhälle och fler satsningar inom detta område behövs. Här finns det 

behov av satsningar på exempelvis cirkulära arbetssätt, delningsekonomi och 

återbruk. Det finns också utvecklingsmöjligheter kring att försöka hitta nya 

samverkansformer för att förvalta gemensamma resurser.     

Samhällskultur och inkludering 

Föreningslivet i området är starkt och upprätthåller många viktiga funktioner och 

bidrar till områdets attraktivitet. Samtidigt finns utmaningar kring fortlevnad och 

att engagera och rekrytera nya medlemmar för många föreningar. En fråga som 

många föreningar ställer sig är hur de kan nå och engagera fler yngre. Här finns det 

behov av att hitta nya vägar och ta inspiration av goda exempel från andra 

områden. I SWOT-analysen framkommer det också att stöd till föreningslivet ses 

som ett viktigt verktyg för att det även i framtiden ska finnas ett brett utbud av 

aktiviteter i området. Möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid skapar i sin tur 

förutsättningar för att fler ska vilja bli helårsboende i området.  

Det finns även behov av och stora möjligheter till fler kultursatsningar och 

tillgängliga upplevelser. En kreativ miljö skapar en identitet som både ger 

möjlighet att attrahera nya invånare och besökare samt ger de boende möjligheter 
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till aktiviteter och upplevelser året om. Lokalt finns det områden med starkt 

kulturliv och områden där det satsas mycket, men detta skulle behöva spridas, nå 

fler, skapa inkludering och stärka integration.  

Ett annat behov som framkommer är att det behövs fler sociala mötesplatser, här 

kan både föreningsliv och kultursatsningar ha en roll att spela. Inkludering och 

känslan av att vara välkommen i ett samhälle är viktig för nyinflyttade men även 

för de som kan uppleva sig marginaliserade på grund av exempelvis språk, kultur 

eller funktionshinder mm. Här finns både hälso-, trygghets- och andra 

livskvalitetsaspekter som påverkas av klyftor i samhället. 
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4 Mål, insatsområden och indikatorer 

4.1 Vision 

Leader Bohuslän - Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.  

Framtiden för Bohuslän bygger på vår historia och där vi står idag. Våra framtida 

samhällen är sammanhållna, innovativa, kreativa, inkluderande och öppna. Vi 

känner en gemenskap, välvilja och generositet som gör att goda exempel 

mångfaldigas genom samverkan. Vi finns tillgängliga för varandra och bygger bra 

platser att bo och verka på årets alla dagar. Vi är en naturlig del i förändringen mot 

ett hållbart och resilient samhälle. 

4.2 Mål 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete 

- Stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social delaktighet, inkludering och 

integrering via föreningar, samverkan och nätverk. 

- Skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, kunskap, strategier och exempel 

för omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och 

boende. 

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion  

- Fler arbetstillfällen, produkter, innovationer, företag samt mer samverkan och 

kunskap inom hållbara blåa och gröna näringar, logistik och förädling.  

Mål 3: Upplevelser i världsklass  

- Bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag. 

- Fler tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen. 

- Bidra till genuin profilering samt kunskaps- och kompetensutveckling. 

Målens relation till strategier, målsättningar och policys 

Områdets mål springer direkt ur SWOT-analysen. De tre målen är formulerade för 

att leverera förändring och utveckling som förstärker områdets styrkor och hanterar 

vissa brister. De tre målen är också balanserade mot varandra. De genomsyras av 

den gemensamma jordbrukspolitikens mål med utveckling av 

landsbygdsekonomier och samhällen på landsbygden, inklusive 

sysselsättningsskapande. 

Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt liv och arbete är starkt kopplat till den 

regionala utvecklingsstrategin i Västra Götalands mål ”Tillsammans gör vi Västra 
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Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 

samhälle” samt förändringar i arbetsliv i spåren av COVID. Landsbygderna i 

Bohuslän har ett gyllene tillfälle att ställa om till ett hållbarare och mänskligare liv 

och arbetsliv inklusive former för boende, näringslivssamverkan, 

samhällsutveckling, grannskapskontor och återbruk. I detta är det också kopplat till 

konceptet Smarta landsbygder.  

Omställningen inkluderar en förändring till ett resurssnålare samhälle med minskad 

energiförbrukning och mycket mindre koldioxidutsläpp. För att nå dit måste 

attityder och beteenden ändras. En förändring av det vi värdesätter sker enklare i 

samverkan mellan människor runt gemensamma projekt i exempelvis föreningar 

och nätverk. Leader kan bidra till att människor samlas runt gemensamma 

utmaningar för att hitta lösningar och samtidigt öka den sociala delaktigheten, ge 

människor en känsla av sammanhang och öka inkluderingen.          

Mål 2: Lokal och resilient matproduktion knyter an till den svenska 

livsmedelsstrategin, arbetet med en gemensam strategi för fiske och vattenbruk och 

den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. Målet bygger även vidare på 

landvinningar gjorda under perioden 2014-2020 inom gröna näringar samt fiske 

och vattenbruk. Målet genomsyras av innovationskraft, cirkularitet, hållbarhet och 

utvecklingsdriv. Produktionen behöver vara klimatsmart. 

En resilient matproduktion klarar pandemier, globala kriser, brutna långväga 

leveranskedjor och hanterar brister i tillgänglig arbetskraft och kompetens. En 

sådan produktion bygger och regenererar istället för utarmar jordar och lokala 

bestånd. Den knyter ihop lokala kedjor av flöden när så är möjligt och minskar 

energiåtgång och koldioxidutsläpp. Den involverar många människor i produktion, 

förädling och logistik för ökad delaktighet, livskvalitet, inkludering och närvaro.   

Mål 3: Upplevelser i världsklass bygger på den ledande destination som Bohuslän 

är. Målet är kopplat till Turistrådet Västsveriges och Hållbarhetsklivets 

gemensamma vision om en besöksnäring som är ett föredöme för hållbar 

omställning. Samtidigt handlar målet om attraktivitet för de som bor här. Målet är 

uppdelat i tre delar: 1) samverkan, 2) tjänster och företag samt 3) kunskap och 

profilering. 

Samverkan berör behovet av att ta goda exempel längs med Bohusläns kust och 

mångfaldiga dessa regionalt. En tydligare samverkan kan också ge bättre kvalitet 

och tillgänglighet på upplevelser utanför högsäsong för hel- och delårsboende samt 

besökande. Tjänster och företag handlar om nya företag, innovationer och 

produkter som knyter an till regionala strategier och besöksnäringens forsknings 

och innovationsagenda samt de utvecklingsinriktningar som följer kopplat till 

COVID-krisen. Kunskap och profilering riktar sig mot att höja nivån på helheten 

på destinationen för att förverkliga den potential som Bohuslän har. Hållbarhet, 

kommunikation och digitalisering är viktiga grundbultar i denna utveckling.  
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Upplevelser i världsklass handlar om att dagligen njuta av det som området 

innefattar. Det handlar om ett utökat kulturutbud av och för de som lever och är 

verksamma i området. Hållbarhetsklivet har tydligt satt agendan för att göra 

besöksnäringen hållbarare i principerna: 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för både boende och besökare 

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

4.3 Insatsområden 

Insatsområdena i strategin utgår från de lokala behoven och 

utvecklingsmöjligheterna i området och från strategins övergripande mål beskrivna 

i avsnitt 4.2. Tre insatsområden är identifierade: 

1. Omställning  

2.  Matproduktion 

3. Upplevelser 

4.3.1 Insatsområde 1 Omställning 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 1: Omställning till hållbart attraktivt 

liv och arbete genom att stödja hållbar lokal samhällsutveckling, social 

delaktighet, inkludering och integrering via föreningar, samverkan och nätverk 

samt skapa, stödja och förmedla strukturer, modeller, strategier och exempel för 

omställning, lokalt inflytande, återbruk, arbete, delning, digitalisering och boende. 

Insatser ska göras för att förena människor runt utveckling av hållbara strukturer, 

livsstilar och vanor. Möjligheter som strategin ger är exempelvis 

samverkansgrupper, spridning av goda exempel, attitydförändringar, 

formering av konsortier, förstudier samt identifiering av investeringsvägar. 

Vår största utmaning i modern tid är att ställa om till ett mer hållbart samhälle. I en 

tid av stora förändringar på grund av pandemin kopplat till digital omställning finns 

det nu stora möjligheter för landsbygderna. Möjligheten att arbeta kvalificerat och 

professionellt på distans är många gånger större än för bara något år sedan på grund 

av förändringar i ledarskap, normer och tilltro parallellt med praktisk testning och 

teknisk utveckling. Distansarbete kan minska tids- och energiåtgång för pendling 

och andra resor. För att dessa möjligheter ska bli bestående krävs mycket 

förändringar så som grannskapskontor, arbetsnätverk, kompetensutveckling, 

hållbart resande och samverkan. 

Området ska ge möjligheter att möta utmaningen med att få till möjliga boenden 

för unga. Vi avser också att skapa paraplyprojekt för att på ett bättre sätt inkludera 

unga i utvecklingen av våra samhällen. 
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Inkludering av unga samt de som generellt inte är delaktiga i föreningslivet i 

aktiviteter och upplevelser bör kunna förbättra förutsättningarna för föreningarna 

på längre sikt. Insatser behöver göras för att nå bredare målgrupper med 

föreningarna. Här är mötesplatser viktiga där det finns resurser så som bygdegårdar 

men dessa behöver komma till bredare användning.    

Cirkularitet och återbruk är områden där det lokala spelar stor roll och där de 

mindre samhällena kan ha fördelar. Modeller för samutnyttjande och samägande 

ska designas och prövas. Här kan man se fördelar i gemensamma utmaningar som 

sträcker sig över flera generationer med många olika lösningar där lärande är 

centralt.  

Design av produkter och tjänster med en minimering av utsläpp och avfall samt 

alternativa användningsområden för restströmmar ger goda möjligheter för arbete 

och utveckling. Här är innovativa företag nycklar för att få till stånd förändringen.  

Regenerativt jordbruk och icke resursslösande cirkulära livsstilar med lokala 

ekonomier får ökad uppmärksamhet i allt större kretsar. Beteendeförändringar och 

ökat fokus på det nära kan göra fler delaktiga i den omställning som behöver ske.  

Social symbios där människor kommer till nytta på rätt plats är en del av 

förändringen. Kopplat till det är livslångt lärande och en kompetent och ständigt 

utvecklande region viktiga nycklar för framtiden.     

Lokala utvecklingsstrategier och samverkansmodeller kommer att premieras för att 

utveckla destinationer och platser i en hållbar riktning. Många goda exempel att 

bygga ifrån finns lokalt, nationellt och internationellt och spridningen av dessa ska 

premieras. Strategin ger en grund för att mångfaldiga det som är bra och därmed 

skapa uppväxlad nytta. 

4.3.2 Insatsområde 2 Matproduktion 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 2: Lokal och resilient matproduktion 

med fler arbetstillfällen, produkter, innovationer och företag inom hållbara blåa och 

gröna näringar, logistik och förädling. Insatser ska göras för en utveckling av 

närproducerade livsmedel – utifrån både livsmedelsförsörjning, produktutveckling, 

samverkan och minskad klimatpåverkan.   

Det finns ett tydligt ökat intresse för lokalt producerad mat och COVID-pandemin 

har tydliggjort behovet av ökad tillgänglighet på lokal mat. Nästa gång kan krisen 

ha en annan grund men behovet av ökad resiliens är tydligt. Bohusläns producenter 

är ofta små och har begränsade möjligheter att nå ut med sina produkter. Därför är 

Leader genom samverkan och partnerskap ett bra sätts att utveckla produktion, 

logistik och saluföring av lokal mat.  

Från innevarande programperiod finns många lyckade insatser att bygga vidare på 

och lära av. Flera innovativa projekt inom exempelvis vattenbruk är nu redo för 
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mer kommersiella steg. Andelsjordbruk och odlingssamverkan är initiala insatser 

som behöver utvecklas vidare. Jord behöver tillgängliggöras för fler som vill odla 

sin mat. Fortsatt samverkan med andra regionala och nationella aktörer bör 

kompletteras med ett fördjupat internationellt samarbete med europeiska aktörer 

inom mervärde av lokal mat vilket behöver spridas och utvecklas i Bohuslän.   

Understödjande av teknik- och kompetensutveckling inom livsmedelsproduktion 

och landbaserat vattenbruk behöver göras. Digital utveckling för möjliggörandet av 

e-tjänster och delande av exempelvis verktyg och resurser behövs för både små 

verksamheter och de som vill växa. Området bör kunna inkludera många som inte 

har en naturlig del i samhällsbygget idag.   

Diversifiering av produktionen ökar möjligheterna till en högre diversitet i 

landskapet vilket i sin tur kan leda till ökad resiliens för producenten, invånarna 

och naturmiljön. Försäljningsstrategier som bygger på andra kanaler än den 

traditionella storskaliga handeln kan öka sammanhållning i bygderna och därmed 

också bidra till resiliensen för området. 

4.3.3 Insatsområde 3 Upplevelser 

Insatsområdet är format för att uppnå Mål 3: Upplevelser i världsklass   

- bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och friluftsaktiviteter, varje dag, - fler 

tjänster, innovationer och företag inom besöksnäringen samt - bidra till genuin 

profilering och kunskaps- och kompetensutveckling.  Insatser ska göras för en 

utveckling av kulturaktiviteter, vandringsleder, tillgänglighet till den storslagna 

naturen, gastronomisk utveckling, friluftsliv, båtliv, klättring, cykling, löpning och 

idrott. Alla dessa är aktiviteter som kan utvecklas och kopplas till erbjudanden och 

ökad service och paketering. 

Destinationen Bohusläns potential är fantastisk och många av upplevelserna är i 

världsklass men det finns ännu mycket att göra och utveckla. Tillgängligheten på 

service och mat är begränsad utanför högsäsong. Samverkan runt öppettider, 

kvalitetsutveckling och lokal merförsäljning behövs. Ett ökat Bohuslän-tänk 

behöver spridas hos alla aktörer och kommunikationen behöver bli mer holistisk. 

Många goda exempel behöver spridas och Turistrådet Västsveriges kompetens och 

angreppsätt behöver landa än mer. Matdestinationen behöver utvecklas på bredare 

front.  

Insatsområdet kan uppfattas som att det riktar sig enbart mot besökande. Men 

upplevelserna inom både kultur och natur är minst lika viktiga för hel- och 

delårsboende och behöver riktas för att inkludera alla skikt av samhället. 

Tillgängligheten till dessa upplevelser är centrala för attraktiviteten för området 

året runt. Kombinationserbjudanden, koppling till lokal mat, lokal landsbygd och 

gårdar samt möjlighet att välja servicenivå kommer bli viktiga för destinationens 

utveckling. Regenerativ turism, där besökaren aktivt påverkar platsen i positiv 

riktning är en trend som kopplar samman insatsområdet med insatsområde 3 

245



24(42) 

Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

Omställning. Möjligheten till deltagande och kunskapsinhämtning förenat med 

upplevelsen är viktig. Exempelvis är berättelser som sätter identiteten i ett 

historiskt sammanhang viktiga; här kan film vara en strategisk väg. 

4.4 Indikatorer och målvärden 

Vi har valt indikatorer utifrån att i största möjliga mån följa logiken i den 

förändring vi vill skapa via ett praktiskt och välfungerande Leader Bohuslän i nästa 

programperiod (vår interventionslogik). Vi har fokus på att indikatorerna ska vara 

enkla att mäta och redovisa för projekten vid projektslut, på så sätt ska de kunna 

följas automatiskt för att på utvärderingsmöten ge en uppfattning om 

utvecklingsområdets löpande resultat. Indikatorerna lämnar på intet sätt en 

komplett bild av områdets resultat och effekter. 

De valda indikatorerna är också till del tänkta att kunna mätas igen två år efter 

projektslut för att ge stöd till en effektutvärdering. Indikatorerna är valda för att 

matcha uppdelningen i strukturella förändringar:  

- Arbetstillfällen, (R.31) 

- Besökande, (L.40, L.49) 

- Invånare, (L.55) 

- Service, (N.04) 

- Företagande (R.32, N.01, N.03, L.43) 

och mervärden: 

- Lokal styrning (nätverk, gemensamma handlingsplaner, mötesplatser) 

(R.33) 

- Socialt kapital (glädje, engagemang, tillit och gemenskap, inkludering) 

(N.06) 

- Konkreta resultat (leder, miljöåtgärder, bredband, byggnader, etc) (R.23a, 

L.37, L.40) 

Lärdomar från innevarande period för med sig att vi bör begränsa antalet 

indikatorer som mäts av praktiska och kommunikativa skäl. Det är viktigt att 

logiken är förståelig för alla involverade inklusive LAG-styrelse och 

projektsökande. 

Projektens enskilda målvärden för indikatorer kommer vara del av urvalsprocessen 

men inte allena styrande i urvalet. 

De flesta av indikatorerna gäller för alla tre målen. Omställningsmålet har två 

unika indikatorer i R.33 Smart omställning av ekonomin på landsbygden samt 

L.55 Nya bostadslösningar. Den första är ett sätt att värdera och premiera 

omställning till ett hållbarare samhälle samt öppna upp för utveckling. Den andra 

lyfter specifikt utmaningen som kommit fram i SWOT:en med boende för unga och 

helårsboende i samhällen med många delårsboende och höga huspriser. Även 
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R.23a Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i 

landsbygdsområden och L.37 Investeringar i energieffektivitet är mestadels 

kopplade till omställningsmålet.  

Upplevelsemålet har en riktad indikator i L.49 Nya besökare utanför högsäsong 

den är medtagen för att Bohuslän ofta upplevs som fullt i mitten av juli. Däremot 

kan man vid andra tider på året ha svårt att hitta öppna restauranger eller finna 

tillräckligt underlag för att driva sin verksamhet. Indikatorn N.06 Nya fritids- och 

kulturverksamheter är också specifikt riktad mot upplevelser och finns med för 

att säkerställa att insatsområdet ses som något för både helårs- och delårsboende.  

De övriga indikatorerna gäller för flera mål och är kopplade till resultat och 

effekter. Flera kommer ha låga målvärden vid projektslut då erfarenheter visar att 

arbetseffekterna kommer efter några år.  Fördelen med att ha med dem från start är 

att de blir lättare att följa upp ett antal år efter projektslut. 4 indikatorer är kopplat 

till sysselsättning: R.31 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden. 

Flera indikatorer är kopplade till företagande och innovation: R.32 Utveckla 

ekonomin på landsbygden, N.01 Nya företag, N.03 Nya produkter samt N.04 

Nya tjänster. Dessa indikatorer är också ett sätt att följa utvecklingen av 

serviceerbjudanden på landsbygderna vilket har stor påverkan på livskvalitet och 

förmåga att leva ett bra liv här.  

Inom fiske och vattenbruk har två indikatorer valts:  L.40 Insatser som främjar 

fritidsfisket samt L.43. Ny produktionskapacitet inom vattenbruk för att följa 

upp de insatser som gjort tidigare och utvecklingen av dessa strategier. 
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EU:s resultatindikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 1 

Mål 2  

 

Omställning 

Matproduktion, 

 

R.23A Miljö/klimatrelaterad 
prestation genom 
investeringar i 
landsbygdsområden 

Antal projekt som bidrar till mål rörande 
miljöhållbarhet samt begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar i 
landsbygdsområden 
 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

 

Omställning 

Matproduktion, 

Upplevelser,  

R.31 Tillväxt och 
sysselsättning i 
landsbygdsområden 

Sysselsättningen ska ha skapats som senast vid 
projektslut. En heltidstjänst motsvarar 1720 
timmar per år och en halvtidstjänst motsvarar 
860 timmar per år. 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

Omställning 

Matproduktion, 

Upplevelser,  

R.32 Utveckla ekonomin på 
landsbygden 

 

Antal företag på landsbygden som söker stöd för 
att utveckla sin verksamhet 

 

 

Mål 1 Omställning R.33 Smart omställning av 
ekonomin på 
landsbygden 
 

Antal framtagna strategier för smarta 
landsbygder  
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Nationella indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3  

 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

N.01 Nya företag 

 
Antal nya företag som skapats under projekttiden på grund av 
projektet. Med företag menar vi olika organisationsformer som till 
exempel enskild firma, AB och ekonomisk förening. 

 

Mål 1  

Mål 2 

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

N.03 Nya produkter 

 
Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är produkten/erna nya på den svenska 
marknaden, på den lokala marknaden (leaderområdet) eller 
endast för det enskilda företaget?  
 
En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta med hem, 
men konsumera senare. Till exempel olika matprodukter, 
souvenirer, kläder och möbler. 
 
En digital produkt är en vara som säljaren kan sälja (eller erbjuda 
gratis) upprepat antal gånger utan att göra om varan på nytt. Till 
exempel nedladdningsbara filer som e-böcker och guider. Men 
det kan också inkludera olika mjukvaror och appar om kunden 
inte är beroende av prenumerationer för att kunna ta del av dem.   

 

 

Mål 1 

Mål 2  

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser  

N.04 Nya tjänster Denna delas upp i 3 nivåer för att kunna ta hänsyn till 
innovationshöjd. D.v.s. är tjänsten/erna nya på den 
svenska/lokala marknaden eller endast för det enskilda företaget? 
 
En (fysisk) tjänst är något som man köper och konsumerar ihop 
istället för att ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade 
turer och upplevelser samt teaterföreställningar. 
 
En digital tjänst är en tjänst som säljaren behöver göra om och 

 

249



28(42) 

Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

anpassa vid varje försäljning. Till exempel sociala media tjänster, 
webbdesign eller liknande. Hit räknas även olika streamingtjänster 
då kunden inte äger materialet utan endast har tillfällig tillgång 
genom någon form av prenumeration på säljarens villkor.  

 

Mål 3 

 

Upplevelser N.06 Nya fritids- och 
kulturverksamheter 

 

Antalet fritids- och kulturverksamheter mötesplatser som skapats 
genom projektet och som bedöms kunna bestå efter projektslut. 
Till exempel kan detta inkludera ungdomsverksamheter, 
teatergrupper, idrottsföreningar och språkcaféer. Endast antalet 
olika verksamheter ska räknas. Man ska inte räkna in antalet 
träffar som de haft eller antalet deltagare som medverkat.   
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Lokala indikatorer 

Mål Insatsområde Indikatorkod Indikatornamn Definition Målvärde 

Mål 2  

Mål 3 

Matproduktion, 

Upplevelser, 

L.40 Insatser som främjar 
fritidsfisket 
 

Detta kan omfatta till exempel antal 
informationskampanjer, utbildningar eller 
liknande för att främja fritidsfisket. Men också 
fysiska åtgärder som direkt påverkar vattendrag 
och/eller fiskebestånd.  

 

 

Mål 2 

 

Matproduktion,  L.43 Ny 
produktionskapacitet 
inom vattenbruk 

 

Förändringen i produktionskapacitet per år före 
och efter insatsen. Med vattenbruk menas 
produktion av vattenlevande djur och växter som 
innefattar bland annat fiskar, musslor, kräftdjur 
och alger. 

 

 

Mål 3 Upplevelser L.49 Nya besökare utanför 
högsäsong 

 

Nya dagsbesökare som tillkommit genom 
projektet och som besöker området under 
lågsäsongen. Indikatorns värde kan alltså vara 
max så stort som den nationella indikatorn för 
nya dagsbesökare som inte skiljer på hög- och 
lågsäsong. 

 

 

Mål 1 Omställning L.55 Nya bostadslösningar 

 
Bostadslösningarna ska vara nya på så sätt att 
man testar eller introducerar nya metoder för att 
uppnå nya sätt att bygga eller förvalta bostäder 
som kan utveckla en bygd.  
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Mål 1 

Mål 2 

Mål 3 

Omställning 

Matproduktion 

Upplevelser 

L.37 Investeringar i 
energieffektivitet 

Antal investeringar som gjorts för att öka 
energieffektiviteten. Flera investeringar kan ha 
gjorts inom ramen för samma projekt. Det kan till 
exempel handla om att byta ut maskiner och 
belysning till energisnålare varianter. 
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5 Genomförande 

5.1 Kommunikation 

Kommunikation är centralt för att en utvecklingsstrategi ska kunna förverkligas. 

Leader Bohusläns kommunikationsstrategi vilar på partnerskapet och föreningen 

där styrelsen är den centrala aktören för att sprida information om Leader. 

Kontorets roll är att förse styrelsen med verktyg att utföra det på ett enkelt sätt. 

Lärdomar från innevarande och tidigare perioder är att kommunikationsarbetet bara 

har lyckats till hälften. Trots goda intentioner och insatser har verksamheten sällan 

avsatt tillräckligt med medel och prioritet för att få den spridning och 

varumärkeskännedom som krävs. 

I uppstartsfasen av programmet är det viktigt att nå ut så brett som möjligt. Detta 

påbörjas redan under strategiskrivningsfasen då vi strävar efter att många ska få 

insyn i och känna delaktighet med leaderområdet. En mångfald av projektägare 

önskas från hela området och olika sektorer. Styrelsens bredd blir viktig för denna 

spridning. En aktiv genomlysning av respektive styrelseledamots nätverk görs för 

att identifiera vilka den avser sprida information till återkommande. För nya 

projektägare kan riktade workshops vara en bra väg för att nå bredden. Naturligtvis 

är denna period kopplat till marknadskampanjer och fotarbete ifrån kontoret.     

Prioriterade insatser 

1) Göra en enkel, kommunikativ sammanfattning av strategin 

2) Ta fram en enkel, uppföljningsbar kommunikationsplan 

3) Etablera återkommande närvaro i 11 kommuner 

4) Skapa informationssynergier med Leader i Västra Götaland  

5) Etablera Leader Bohuslän i sociala medier exempelvis på Facebook, 

Instagram och LinkedIn samt styra projekt till våra sociala kanaler 

6) Skicka pressreleaser om beslut och projekt till press och kommunernas 

kommunikationsansvariga  

7) Ta fram en enkel digital projektguide med kommunikationsplan för 

projekten att använda 

8) Understödja styrelsens och partnerskapsaktörers kommunikationsuppgift 

via etablerade kanaler och direkta kontakter  

Under genomförandedelen av programmet förskjuts kommunikationen till att 

kommunicera möjligheter men också resultat och pågående projekt. Fokus ligger 

här på att lyfta goda projektexempel vilket inspirerar till nya insatser. I denna fas 

kan insatser riktas mot de mål som inte är uppnådda ännu. Projektens roll i att visa 

253



32(42) 

Utvecklingsstrategi Leader Bohuslän 2023-27   
 

upp sitt eget arbete är viktigt men här ställs också krav från kontoret från början på 

att kommunicera Leader. Här kommuniceras också de mål som befintliga projekt 

bidragit till att uppnå för att inspirera och växla upp. I genomförandefasen kommer 

kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, jämställdhet 

och hållbarhet via bilder 

I uppföljnings- och utvärderingsfas ligger fokus på att nå kommuner och bredare 

samhälle för att kommunicera det som sker i projekten och vad som programmet 

har åstadkommit. Här är exemplets makt central. En tydlig koppling finns här till 

utvärdering av programmet. 

5.2 Urvalsprocess 

Leaderföreningen har en öppen och icke-diskriminerande urvalsprocess för att 

prioritera projekt. 

Urvalsförfarandet är utformat för att möjliggöra urval av de projekt som kan bidra 

till att uppfylla målen för strategin. Leaderföreningen prioriterar projekten med 

hjälp av lokalt utformade urvalskriterier. Ingen enskild sektor; privat, ideell eller 

offentlig har mer än 49% av rösterna. Efter prioritering fastställer 

Leaderföreningen stödbeloppet. Jordbruksverket gör slutkontroll av 

stödberättigande och fattar beslutet som skickas ut till sökande. 

Urvalskriterier för urval kompletterar ni med efter att strategin är prioriterad i 

bilaga 4. 

5.3 Samordning och samarbete med andra aktörer 

Västra Götalandsregionen 

Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 

samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohuslän är 

naturligtvis en del i den omställningen.  

Under innevarande period har ett partnerskap utvecklats som säkerställer att 

regionen och leaderområdena är medvetna om vad som sker i respektive 

organisationer. Här finns många synergier som annars kan gå förlorade eller 

satsningar som kan missa målet. Exempelvis har regionen ibland utlysningar som 

ligger nära leaderområdets prioritering. Leaderområdet har också möjlighet att göra 

specifika utlysningar som stärker helheten i det som andra organisationer gör när 

det tangerar leaderområdets strategi.  

Leader i regionen 

Leaderområdena i VG-regionen har ett gemensamt forum och avser att driva några 

gemensamma projekt i den kommande perioden. Här finns också möjlighet att göra 

kompletterande utlysningar inom samma områden. Denna typ av samverkan ger 
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möjlighet till spridning av både goda erfarenheter men också arbetssätt och 

inspiration. Förslag på gemensamma insatser för leaderområdena är 

kommunikation, ungdomsprojekt och omställning. Diskussioner förs också om att 

dela någon funktion mellan vissa leaderområden i regionen.  

Denna grupp av Leaderområden har samverkan med Västra Götalandsregionen och 

strukturpartnerskapet för att säkerställa spridning av information om de insatser 

som görs och eventuella synergier.  

Leaderkontoret har även en koppling till LUS (Lokal utveckling Sverige) en 

intresseförening som säkerställer leaderområdenas talan gentemot Jordbruksverket 

och EU. 

Kommunalförbunden 

Näringslivsnätverket i Fyrbodal tar nu fram en ny näringslivsstrategi. Det är viktigt 

att det finns en samstämmighet mellan denna och leaderstrategin som kan bidra till 

varandras genomförande. Ett liknande partnerskap etableras med Business Region 

Göteborg (BRG) som är Göteborgsregionens näringslivskontor. På motsvarande 

sätt behöver ett utbyte etableras med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Utökat partnerskap 

Leader Bohuslän avser etablera mer ambitiösa partnerskap med olika aktörer för att 

på så sätt kroka arm och se till att ansatserna får en så bra utveckling som möjligt. 

Partnerskapet kan i sin enklaste form handla om rapportering på en del av 

respektive organisations styrelsemöten. Exempel på organisationer med tydlig 

synergistisk koppling till Leader är: 

- Västra Götalandsregionen 

- Länsstyrelsen Västra Götaland - landsbygdsenheten 

- Coompanion (inkl mikrofonden) 

- Turistrådet Västsverige  

- Företagsarenor Väst 

- Svinesundskommittén 

- Lokalproducerat i väst 

- Landsbygdsnätverket  

- Hela Sverige ska leva 

- Omställningsnätverket 

- Västkuststiftelsen  

- Thordénstiftelsen 

 

Det är viktigt för Leader Bohuslän att också vara välinformerad om andra 

nationella respektive transnationella stöd som kan bidra till strategins 

genomförande, exempelvis via länsstyrelsen, regionen, Interreg, Vinnova och 

Tillväxtverket för att på så sätt säkerställa utvecklingskontorsfunktionen.   
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Biosfärområde Bohuslän 

I Bohuslän har en förstudie utförts om Biosfärområde Bohuslän. Föreslaget område 

tangerar Leader Bohusläns och tydliga synergier finns mellan de två 

organisationerna om biosfärområdet genomförs. Biosfärområdet kan delvis 

finansieras av leadermedel under insatsområde 1. Leader Nedre Dalälven är 

kopplat till deras biosfärområde vilket ger goda förutsättningar för samverkan. 

5.4 Effekter 

Leader Bohuskust har varit del i arbetet med Lärande och Innovationsprojektet som 

har handlat om hur man får bättre effekter av leaderprojekt. Nedan följer planen för 

hur Leader Bohuslän kommer arbeta med frågorna. Men först lite om effekter. 

 

Figur Förutsättningar ger Mervärden som ger Effekter (strukturella 

förändringar) 

Bilden ovan beskriver hur leaderarbetet skapar förutsättningar vilket ger mervärden 

från olika insatser (projekt). Leader Bohuslän vill att dessa mervärden också ska 

leda till strukturella förändringar. Det finns svårigheter att mäta det kontinuerligt 

men avsikten är tydlig. Se även vår korta infofilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=VT8XhlfymrY 

Handbok Lärande och Effekter Leader Bohuslän– gör så här i nästa 

programperiod 

1. Effektutbildning för LAG-styrelse och projektägare, med filmen och 

effektbarometern 

2. Lärande och utveckling/innovation, stående punkt på styrelsemöten, en 

kvart med olika innehåll per möte 

3. Effektworkshop ska erbjudas alla beviljade projekt i samband med 

återkommande nätverksträffar 

Förutsättnings-
skapande 
faktorer    

• Lokal strategi

• Leadermetoden

• Horisontella principer

• Institutionell kapacitet

Mervärden

• Förbättrat socialt kapital

• Förbättrad lokal styrning

• Förbättrade resultat

Strukturella 
förändringar

• Befolkning

• Arbetstillfällen

• Service och välfärd

• Företagande

• Besökare 
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4. Delar av effektbarometern kopplas till utvärderingskriterier 

 

LÄRCYKEL 

5. En årlig enkät, till finansiärer, tjänstepersoner, projektägare, styrelse 

Om måluppfyllelse, effekter, mm (se avsnitt 7 Utvärdering och 

uppföljning) 

6. Årliga externa avstämnings/infoträffar med finansiärer, tjänstepersoner 

7. Ett internt uppföljnings/utvärderingsmöte varje år, hur ligger vi till, 

med styrelsen 

 

5.5 Hur främjar strategin innovation? 

Innovation innebär att ta fram något nytt som gör nytta. Eller ta något till allmänt 

bruk. För att kortsiktiga projektresultat ska tas till allmänt bruk behöver de leda till 

långsiktiga effekter. För att temporära leaderinsatser ska ge permanent 

landsbygdsutveckling behöver resultaten implementeras och ge hållbara 

strukturella förändringar. Varje projekt för sig kan inte alltid räkna med att leda till 

effekter och innovation, men många tillsammans utgör en samlad insats. 

För att säkerställa innovativitet, ska godkända projekt inom Leader Bohuslän 

uppfylla minst ett av kriterierna nedan: 

Projektet: 

1) Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område.  

2) Moderniserar traditionella färdigheter och kunskaper. 

3) Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter. 

4) Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala 

behov och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten.   

Förutom att strategin följer en metod för att säkerställa innovativa projekt är 

den innovativ genom att den: 

− Skapar möjligheter för lokala aktörer att med stor frihet utveckla en 

attraktiv och hållbar miljö för boende och verksamma. 

− Har en hög ambitionsnivå vad gäller åldersspridning i LAG-

styrelsen. 

− Främjar ett samarbete mellan lokala, regionala, nationella och 

internationella aktörer.  

− Skapar förutsättningar för unga, utrikesfödda samt projektovana att 

bli delaktiga i områdets utveckling genom flexibla och kreativa 

arbetssätt. 

− Genomförs med hjälp av ett utvecklingsvänligt utvecklingskontor, 

med hög kunskap om projektstyrning mot effekter samt olika typer 
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av stödformer och lokal finansiering, vilket kan leda till att en hög 

grad av projekt lever vidare efter projekttidens slut. 

− Är tillåtande i medvetandet om att en del av de prioriterade 

projekten inte kommer lyckas. 

5.6 Övergripande principer 

De övergripande principerna hållbar utveckling, likabehandling och icke 

diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män, är centrala i Leader 

Bohusläns arbete.  

Hållbar utveckling 

Vår största samhällsutmaning under den kommande perioden är att aktivera vårt 

samhälle för omställning till ett hållbarare levnadssätt. Landsbygden är och ska 

utvecklas som resurs för ett mer resilient samhälle. Den regionala 

utvecklingsstrategin för Västra Götaland fokuserar på just det. Leader Bohusläns 

strategi genomsyras av att delta och gå i framkant i den omställningen. Detta görs 

med de tre perspektiven på hållbarhet, ekonomisk, social och miljömässig. 

Lika behandling och icke-diskriminering  

Leaderområdena som bildar Leader Bohuslän har en tradition av ett 

likabehandlande och icke-diskriminerande arbetssätt. Här kvarstår dock utmaningar 

i att vi har svårt att nå och projektutveckla tillsammans med unga, utrikesfödda och 

kanske även andra grupper. Arbetssättet är inte diskriminerande men processen i 

sig är mycket lättare för de med projektvana, god hantering av skriftlig svenska och 

myndighetshantering. Denna inneboende ”tungroddhet” är något kontoret arbetar 

med att underlätta men förutsättningarna för ”EU’s köksbord” är svåra. Förståelsen 

för och attraktiviteten av Leaders erbjudande är också något som också har viss 

diskriminerande effekt. Paraplyprojekt designade som riktade insatser kan vara en 

väg att hantera dessa utmaningar. 

Jämställdhet 

Inom jämställdhetsområdet har vi lättare att hitta bra balans mellan både LAG-

styrelsemedlemmar, projektägare, förebilder och inom kommunikationsområdet. 

Viss uppmärksamhet bör fästas på kontorsrekryteringar då Leader generellt har en 

tendens att bli kvinnodominerat. Projekten får i uppgift att räkna antalet deltagare 

och involverade av respektive kön så att denna parameter kan följas över tid. 

Områden där de övergripande principerna påverkar eller bör 

påverka  

Framtagandet av strategin har varit så brett som möjligt och försökt få med olika 

synvinklar och grupperingar på bästa sätt. Inspel har kommit från flera workshops 

runt hållbarhet i strategin och de 17 hållbarhetsmålen. Exempelvis har unga 

specifikt uppsökts för att få in deras utvecklingsperspektiv. 
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Målformuleringen där Insatsområde 1 Omställning är riktat mot hållbar 

utveckling men perspektivet genomsyrar även de två andra insatsområdena. 

Urvalskriterier bör användas för att säkerställa hållbarhetsperspektiv i 

projektansökningarna.  

Information till projektsökande både i skrivfasen och efter prioritering. Här ges de 

skrivande förståelse för perspektiven och tips på hur de kan implementera det i 

arbetet.  

Uppföljning av de övergripande principerna kommer att göras vid projektslut för 

att integreras på insatsområdesnivå. På de årliga utvärderingsmötena kommer detta 

att tas upp.  

Kommunikation bör vara jämställd och icke-diskriminerande för att bjuda in fler 

att delta. Kommunikationen kan nyttjas till att attrahera underrepresenterade 

grupper. Kommunikationsarbetet vara strukturerat för att lyfta fram mångfald, 

jämställdhet och hållbarhet. Vilka bilder som visas upp i marknadsföringsmaterial 

och via kanaler kommer vara väl avvägt med dessa principer. 

Utbildning: Organisationen bidrar till ökad jämställdhet och icke-diskriminering 

exempelvis genom att utbilda LAG-styrelsen i normkritik och jämställdhetsarbete. 

Paraplyprojekt eller LAG-ägda projekt kommer göras för unga då de oftast inte 

söker egna leaderprojekt.  

Specialinsatser kan komma att göras genom att samla projektutvecklingsgrupper 

inom vissa områden och målgrupper vi inte lyckats nå. 

Möten kommer i möjligaste mån vara hybridmöten för att möjliggöra för de som 

inte kan eller vill resa. För att minska resandet kommer de flesta LAG-

styrelsemöten framför allt vara digitala.   

6 Organisation 

6.1 Partnerskapet och föreningen 

Partnerskapet för Leader Bohuslän är samverkan mellan det offentliga, den ideella 

sektorn och näringslivet. Från det offentliga deltar 11 kommuner: Strömstad, 

Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö 

samt den södra skärgården som är del av Göteborgs kommun samt Västra 

Götalandsregionen. Det är viktigt att det offentliga är med och delaktiga som 

finansiärer men också som möjliggörare, idégivare och verktyg för att idéer sprids 

och synergier uppfylls. Kommunalförbunden Fyrbodal och Göteborgsregionen är 

viktiga vägar till spridning och samfinansiering. Även länsstyrelsen behöver 

nämnas här då flera insatser tangerar det som Leader Bohuslän vill åstadkomma. 
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Turistrådet Västsverige är en viktig offentlig aktör att vara kopplad till i detta 

sammanhang.  

Den ideella delen består av en stor mängd föreningar med olika syften kopplat till 

lokal utveckling. Det är hembygdsföreningar, ö-råd, idrottsföreningar, 

kulturföreningar, miljö- och naturorganisationer m fl (se bilaga 5 Partnerskapet). 

Dessa organisationer är viktiga mottagare, partners och drivare av projekt och 

insatser. 

Det finns ytterligare en grupp av ideella offentligt stödda aktörer som kan vara 

viktiga samarbetspartners när det kommer till föreningar, strategier och bildande av 

nya företag. Dessa organisationer ingår i det företagsfrämjande systemet eller 

innovationssystemet och representeras av exempelvis Coompanion eller 

Företagarna. Här kan också nämnas Svinesundskommittén som är viktig för 

smidigt och ökat samarbete med Norge. 

De privata aktörerna är egentligen företagen i vårt område. De är del av 

partnerskapet via sina organisationer exempelvis företagarna, 

sjömatsproducenternas branschråd, LRF, turistföretagsföreningar, enskilda 

företagare mm.       

Avsikten är att skapa enkla partnerskapsavtal med ett antal aktörer för att 

formalisera samarbetet. Sådana avtal kommer inkludera löpande 

(årliga/halvårsvisa) dragningar på respektive styrelsemöte för att ajourhålla 

respektive verksamheter. Under kapitel 5.3 beskrivs hur utökade partnerskap är 

tänkta att hanteras.   

6.2 Föreningens styrelse 

Då Leader Bohuslän är en sammanslagning av två Leaderområden innebär 

formerandet av den nya föreningens styrelse en utmaning. 

Local Action Group (LAG) är föreningen vars medlemmar är kommuner, 

organisationer, företag och privatpersoner. De har rösträtt på årsmötet.  

Valberedning 

Valberedningens roll är som i alla föreningar central. En gruppering av 7 

valberedare med olika position och representation geografiskt spritt i samhället 

eftersträvas. En sammankallande håller ihop arbetet. Valberedningen föreslår en 

styrelse med balans mellan kontinuitet, förnyelse, jämställdhet och mångfald. 

Valberedningen efterfrågar kompetens för att säkerställa styrelsens kapacitet. 

Valberedningen kommer utbildas i strategin och delta i formandet av styrelsens 

kompetensprofil. 
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Roll och uppdrag 

LAG-styrelsen fattar beslut om vilka ansökningar som ska prioriteras inom ramen 

för strategin. LAG-styrelsen ska vara en aktiv och transparent grupp och tillföra 

kunskap utifrån sitt kompetensområde och strategin som helhet. LAG-styrelsens 

beslut går inte att överklaga och därför vilar ett stort ansvar på styrelsen att 

besluten är ändamålsenliga och i linje med strategin. LAG-styrelsens ledamöter ska 

vara öppna, tydliga, professionella och objektiva.   

Styrelsen ansvarar för att: 

- Driva verksamheten enligt utvecklingsstrategin 

- Främja lokala aktörers kapacitet att genomföra insatser som uppfyller 

målen 

- Säkerställa att urvalsförfarandet inte är diskriminerande, jävigt, slutet styrt 

av en sektor eller leder till intressekonflikter 

- Arrangera ansökningsomgångar  

- Prioritera insatser, fastställa stödbelopp samt lämna förslag till 

Jordbruksverket 

- Följa upp och utvärdera strategin 

Styrelsens sammansättning 

LAG-styrelsen ska vara representativ utifrån följande kriterier: 

• Ålder 

• Härkomst 

• Juridiskt kön  

• Geografisk spridning i området 

• Sektor (ideell/privat/offentlig) 

• Kompetens inom strategins insatsområden 

För att komplettera kompetensen i LAG-styrelsen kommer ett system med 

adjungerade specialister och referensgrupper att användas för att, där det behövs, 

lyfta in specialistkompetens som ett underlag till beslutsfattandet.     

Antalet ledamöter, ersättare, röstlängd, etc specificeras i separata stadgar men 

baseras på skriven strategi. Stadgarna gäller i detta framför strategin. 

Styrelsen består av representanter från de tre sektorerna: offentlig (O), ideell (I) 

och privat (P) från varje ingående kommun. 11 kommuner med tre representanter 

vardera innebär 33 styrelseledamöter. Ingen sektor får ha mer än 49% av rösterna. 

Fördelningen av ledamöter med rösträtt och ersättare är ännu ej satt utan 

detaljbeskrivs i stadgarna.  

En ordförande och två vice ordföranden kommer väljas från olika sektorer och med 

geografisk spridning i området. Presidiet utgör arbetsutskott (AU) och ett större 
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utskott för strategiska frågor kan utses. AU har den löpande kontakten med 

kontoret och hanterar arbetsgivaransvaret. 

Styrelsens arbetssätt 

Arbetsgrupper kopplade till insatsområdena, hållbarhet, utvärdering, 

övergripande principerna eller ungdomar och andra målgrupper kan utses för att 

styra specifika insatser mot strategins mål.  

Styrelsen kommer använda blandade beredningsgrupper så att projekten har ett 

antal styrelseledamöter som är väl insatta när de kommer upp till prioritering. 

Beredningsgrupperna kommer förbereda respektive prioriteringsbeslut. 

Styrelsen träffas vid flexibla möten två gånger per år för uppföljning, utvärdering 

och utveckling. Utöver dessa blir det fyra troligtvis digitala beslutsmöten på 

kvällstid då projekt prioriteras. I perioder av många ansökningar sätts extra 

beslutsmöten in istället för att förlänga befintliga möten. På de två 

utvecklingsmötena avsätts tid och resurser för diskussioner, utbyten, nätverkande 

och sammansvetsning av LAG-styrelsen. 

Lärande organisation: Varje styrelsemöte kommer också ha en kortare (ca 15’) 

utbildningspunkt för att hålla styrelsen ajour med olika begrepp och 

utvecklingsområden så som effekter, EU-policy, ungdomsperspektiv, jämställdhet 

m fl. 

Kommunikation 

Styrelseledamöternas nätverk kommer inventeras vid tillsättning och en lista av de 

som respektive ledamot förväntas kommunicera med etableras.  Ledamöterna har i 

uppdrag att kommunicera styrelsebeslut och rapporter med sitt nätverk. De 

kommer ha viss tid avsatt för denna kommunikation.    

Projektkontakt: Styrelseledamöter kommer möta pågående projekt för att behålla 

kontakten med projekten och behålla det ömsesidiga intresset.  

6.3 Drift – den operativa verksamheten 

Leader Bohuslän kommer karakteriseras av närvaro, underifrånperspektiv, digital 

effektivitet, automatisering och innovativitet. 

Mycket i kontorets arbete är repetitivt men på ett komplext sätt. Det innebär många 

deadlines, administrativa och kommunikativa uppgifter som följer respektive 

projekts cykel. För att underlätta detta arbete och uppföljningen av det kommer 

många uppgifter automatiseras med flöden och påminnelser och automatik för att 

minimera administration och ge utrymme åt verksamhetsutveckling. 

Digitaliseringen kommer vara så extensiv som möjligt och endast enstaka 

dokument och avtal kommer finnas fysiskt för arkivering. Arbetet kommer att ske 
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med flexibla kontor kompletterade med löpande rutiner för närvaro och 

mobilisering i kommunerna på kommunhus, företagsarenor och andra centrala 

platser. Målsättningen för närvaron är åtminstone månatlig i respektive kommun 

(en kontakt tas då också med kontaktpersonen på kommunen). Kontoret kommer 

sammanstråla fysiskt minst några gånger per månad då på plats i kommunerna inte 

minst för att förstärka teamkänslan. Rutiner för detta beskrivs i ett 

verksamhetsdokument som uppdateras löpande.  

Resor och flexibla kontor i kombination med digitala möten kommer öka den 

upplevda närvaron av Leader. Kombination av resor med telefon- eller 

distansavstämningar samt förankring kommer vara en naturlig del i arbetssättet.    

Kontoret kommer vara ett utvecklingskontor som förmedlar och agerar på 

utvecklingsmöjligheter i nätverken även utanför leaderprogrammet. Det innebär att 

man kommer understödja möjligheterna för initiativ som inte är lämpliga att 

finansiera med leadermedel eller som kan utvecklas vidare efter en leaderinsats. 

Detta arbete kommer göras i nära samverkan med partnerskapet. Samtidigt 

kommer kontoret driva ett antal LAG-styrelseägda projekt som möjliggör insatser 

som understödjer uppfyllandet av utvecklingsstrategin. Det kan vara 

transnationella, investeringsförberedande, nätverks-, paraply-, finansierings- eller 

ungdomsprojekt. Möjligheten finns också för LAG att äga icke leaderfinansierade 

projekt.  

Den skattade (vår 2021) budgeten för området kommer möjliggöra ca 3 

heltidsstjänster. I kombination med ett antal LAG-ägda projekt kommer kontoret 

försöka fördela detta på 3-6 tjänster vilket möjliggör fler personer att bära, 

förmedla och informera på fler platser. Styrelseledamöterna är också viktiga att 

involvera här. Funktionerna som kommer besättas är verksamhetsledning, 

projekthandläggning, projektutveckling, ekonomi, administration och 

kommunikation. Vissa av dessa funktioner kan komma att utföras som extern tjänst 

eventuellt i samverkan med andra leaderområden. 

Effektivitet kommer vara ett ledord där strikta enkla rutiner med väl fördelat ansvar 

och delegation kommer ta bort tidsslöserier. Går det att göra direkt ska det göras. 

Kontroll och status på respektive process och projekt kommer automatiskt 

uppdateras i det gemensamma verksamhetssystemet. Det kommer också göra 

kontoret mindre sårbart då fler kommer ha insikt och kunna täcka upp vid 

eventuella sjukskrivningar, arbetsbyten eller extraordinära händelser.   

7 Uppföljning och utvärdering 

Årligen (april/maj) kommer en digital enkät skickas till styrelsen, projektägare, 

partners och finansiärer. Enkäten sammanställs av kontoret, skickas ut till styrelsen 

som har den som ett av underlagen för det årliga utvärderingsmötet. Frågorna 

hanterar måluppfyllelse, arbetssätt, effekter, samt ett antal justerbara frågor runt 

exempelvis varumärke, övergripande principer och kommunikation.  
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Vid mötet bestäms vilken justering av riktningen för arbete som behöver göras. 

Metoden är utprövad i samarbetsprojektet Lärande och Innovation. 

   

Figur Utvärderingscykel för Leader Bohuslän 

Mot slutet av perioden görs en utvärdering av resultat, mervärden och effekter. 

Effektutvärderingen görs endast på de avslutade projekten. Under nuvarande period 

har Leader Bohuskust gjort en sådan utvärdering med hjälp av två studenter från 

Sveriges Lantbruksuniversitet samt med stöd av Lärande och Innovationsprojektet 

och Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad med goda resultat. 

Beviljade projekt ska uppmanas att planera för att delta på ett visst antal 

workshopar och nätverksmöten samt att de kommer få utvärderingsfrågor även 

efter projektslut.  

Vid behov kommer även strategin revideras efter beslut på utvärderingsmötet.  

Utvärderingscykeln harmonierar med tanken om en lärande organisation som kan 

arbeta med kontinuerlig förbättring och följa utvecklingen av sitt arbete. 

Den årliga utvärderingen inklusive inriktningsjustering kommer kommuniceras 

med främst partnerskapet men också förmedlas i sammanfattad form för 

allmänheten på hemsidan. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 258 Dnr: KS 2022/117 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska 
VA-planering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på granskning av kommunens strategiska VA-planering daterat 
2022-05-24 som sin eget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att ge revisorerna 
underlag att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten. 
  
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en ändamålsenlig hantering 
styrning, uppföljning och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska VA-
planering 
Beslut kommunfullmäktige 2022-03-03 § 51 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens strategiska VA-planering  
Följebrev till KF – VA granskning 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/117
2022-05-24

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska 
VA-planering 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på granskning av kommunens strategiska VA-planering daterat 
2022-05-24 som sin eget. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att ge revisorerna 
underlag att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning 
och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten. 
  
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en ändamålsenlig hantering 
styrning, uppföljning och kontroll av vatten- och avloppsverksamheten i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av vatten- 
och avloppsverksamheten. Granskningen omfattar nuvarande och historisk situation gällande 
VA-försörjningen, nuvarande tillgång till dricksvatten av god kvalitet, kommunstyrelsens 
styrning, uppföljning och kontroll avseende kommunens vatten- och avloppsverksamhet och 
dess försörjning samt hantering av dagvattnet. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
• Säkerställa en långsiktig planering av reinvesteringsbehovet i ledningsnätet. 
• Tillse att klimatanpassningsplanen antas för att säkerställa att plan- och bygglagens 

krav gällande bestämmelser för översiktsplaner efterlevs. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/117
2022-05-24

I relation till granskningens kommentarer har eller pågår en rad åtgärder att genomföras.  

Bland annat höjs VA-taxan med 12 procent årligen mellan 2021–2023 för att därefter 
indexeras och investeringsbudgeten har dubblerats till 12 miljoner kronor per år vilket säkrar 
reinvesteringsbehovet. En löpande inventering och kartläggning av ledningsnätets material- 
och åldersfördelning, status, förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering har 
pågått under en längre tid och är vid slutförandet under 2022 den sista byggstenen i den 
långsiktiga planeringen, även kallat förnyelseplan. 

Gällande granskningens andra rekommendation angående klimatanpassningsplanen 
påbörjades arbetet under 2019 och planen antogs i maj 2022.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål nr 6. Rent vatten och sanitet för alla.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens strategiska VA-
planering 
Beslut kommunfullmäktige 2022-03-03 § 51 
Revisionsrapport – Granskning av kommunens strategiska VA-planering  
Följebrev till KF – VA granskning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling  
Sektorchef   
  
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@Stenungsund.se 
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Dnr KS 2022/117

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - 
Granskning av kommunens strategiska VA-
planering 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska VA-planering. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av vatten- och 
avloppsverksamheten. Granskningen har även syftat till att översiktligt kartlägga den nuvarande 
och historiska VA-situationen i Stenungsunds kommun. 
 
Nedan kommenterar kommunstyrelsen granskningsrapporten och de rekommendationer som 
granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens generella kommentarer 
Granskningen består av tre revisionsfrågor som samlat syftar till att besvara granskningens 
huvudfråga om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 
kontroll av vatten- och avloppsverksamheten. Nedan redovisas revisionsfrågorna med 
kommunstyrelsens kommentarer. 
1.) Hur säkerställer kommunstyrelsen tillräcklig tillgång till dricksvatten av god kvalitet? 
Granskningen konstaterar att det tidigare funnits utmaningar med utläckage av dricksvatten men 
att utläckaget minskat från 24 procent år 2020 till 17 procent år 2021 till följd av vidtagna 
åtgärder på ledningsnätet vilket noteras positivt. Då granskningen enbart ser till data på årsbasis 
fångar inte data delar av det stora arbete som skett under 2021 där utläckaget minskat än mer, 
till 13 procent för månaderna oktober till december år 2021. Granskningens bedömning på 
denna fråga är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en ändamålsenlig hantering av 
dricksvatten samtidigt som de skrivet att kommunstyrelsen på sikt säkerställt den framtida 
vattenförsörjningen genom minskat läckage och den planerade överföringsledningen från 
Kungälv. Då det saknas rekommendationer eller andra kommentarer om vad kommunstyrelsen 
bör vidta för åtgärder för att fullt ut ska anses säkerställa tillräcklig tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet är det svårt att tolka och bemöta granskningens slutsats. Kommunstyrelsens 
tolkning är därför att granskningen lägger tyngdpunkten på de nu historiska problemen och 
därmed är nöjd med kommunstyrelsens nuvarande styrning. 
2.) Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll 
avseende kommunens vatten- och avloppsverksamhet dess finansiering? 
För att besvara denna granskningsfråga fokuserar granskarna på två huvudsakliga områden, 
reinvesteringstakten av ledningsnätet och den långsiktiga underhållsplaneringen av detsamma. 
Både dessa områden är en del av en förnyelseplan för ledningsnätet som i sin tur är en del av en 
så kallad DUF-plan, Drifts- Underhålls- och Förnyelseplan. 
Vad gäller reinvesteringstakten har kommunen en under en tid haft en underhållsskuld men är 
under mandatperioden självfinansierad. Dels har VA-taxan höjts med 12 procent årligen mellan 
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2021 och 2023 och kommer därefter indexeras. Därutöver har investeringsbudgeten ökat från 
sex till 12 miljoner kronor, en dubblering mellan år 2021–2022. För större investeringar äskas 
pengar separat. Genom detta anses reinvesteringsbehovet vara säkrat och rekommendationen om 
reinvesteringsbehovet vara uppfyllt. 
Den andra delen granskarna fokuserar på handlar om förnyelseplanens andra del om långsiktig 
planering. Kommunen jobbar idag utifrån en åtgärdsplan för år 2021–2023 med tillhörande 
prioriteringslista som baseras på löpande inspektioner enligt gällande rutin. Granskningen riktar 
här kritik mot avsaknad av långsiktigheten i planeringen och lyfter att en 10-årsplanering 
saknas. Tillsammans med en löpande inventering och kartläggning av ledningsnätets material- 
och åldersfördelning, status, förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering ingår 
pågår arbetet med att både skaffa fullständig information och ta fram en långsiktig planering 
inom ramen för förnyelseplanen.  
Kommunstyrelsen är medveten om tidigare problem och har under flera år arbetat för att 
upprätta en fullgod styrning. Under 2022 beräknas förnyelseplanen, och den sista delen av hela 
DUF-planen, vara klar och granskningens kritik besvarad. 
 
3.) Hur säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig hantering av dagvatten? 
De externa revisorerna lyfter i sin granskning att det saknas en klimatanpassningsplan där 
kommunen bland annat redogör för sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av bland annat översvämningar som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Arbetet med en klimatanpassningsplan påbörjades efter beslut från 
kommunstyrelsen under 2019 och är nu uppe för politisk behandling. 
Vidare poängteras att kommunen saknar en dagvattenplan, något som kan liknas med en samlad 
strategi för hela kommunens arbete med dagvatten. Frågan om dagvatten hanteras idag löpande 
inom ramen för detaljplanerna och en dagvattenmodell inom ramen för översiktsplanen är inom 
kort färdig. Dagvattenmodellen kan sägas vara grunden för den dagvattenplan som beräknas 
vara klar under 2022 som kommer innehålla en samlad strategi för dagvattenrelaterade frågor. 
Kommunen arbetar redan idag med frågor som finns inom både klimatanpassningsplanen och 
dagvattenplanen även om allt inte är samlat inom en översiktlig plan på kommunnivå. Någon 
direkt kritik på att kommunens faktiska arbete återfinns dock inte i granskningen och arbetet 
med de båda planerna har pågått under en längre tid och beräknas vara klara under 2022. Detta 
gör granskningens slutsats om att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig 
hantering av dagvatten svårtolkad då även om planerna inte är klara så har arbetet pågått under 
en längre tid. 
Frågan gällande reinvesteringstakten i dagvattennätet behandlas inom föregående fråga. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
 

Rekommendation 1: Säkerställa en långsiktig planering av reinvesteringsbehovet i ledningsnätet 
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VA-taxan höjs enligt beslut årligen med 12 procent årligen mellan åren 2021 och 2023 för att 
därefter indexeras. Därutöver har investeringsbudgeten ökat från sex till 12 miljoner kronor, en 
dubblering mellan år 2021–2022. Genom detta anses reinvesteringsbehovet vara säkrat och 
rekommendationen om reinvesteringsbehovet vara uppfyllt. 
En åtgärdsplan och prioriteringslista för år 2020–2023 finns upprättad. En förnyelseplan är 
under framtagande där bland annat ledningsnätets material- och åldersfördelning, status, 
förnyelsetakt och behov av förbättring avseende planering ingår. När förnyelseplanen är på plats 
anses även rekommendationen om långsiktiga planering genomförd.  
Rekommendation 2: Tillse att klimatanpassningsplanen antas för att säkerställa att plan- och 
bygglagens krav gällande bestämmelser för översiktsplaner efterlevs 
Enligt beslut från kommunstyrelsen 2019-08-19 (Dnr: KS 2018/481) påbörjades arbetet med att 
ta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. 
Klimatanpassningsplanen skulle enligt beslut vara färdigt 2020-12-31 men på grund av 
pandemin har arbetet försenats. Ett förslag till klimatanpassningsplan är klart och behandlades 
på Allmänna utskottets sammanträde 2022-03-22 där Allmänna utskottets förslag till 
kommunfullmäktige är att godkänna klimatanpassningsplanen. Kommunfullmäktige antog 
planen i maj 2022. Rekommendationen anses därför redan genomförd enligt politiskt beslut från 
2019. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-03-03

  
 
 
 
 
§ 51 Dnr: KS 2022/117 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
strategiska VA-planering 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
fördjupad granskning av kommunens VA-verksamhet. Revisionsrapport Granskning av 
kommunens strategiska VA-planering 2021 har överlämnats till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av kommunens strategiska VA-planering 2021 
Följebrev 2022-01-28 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 268 Dnr: KS 2022/242 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 72 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 72 Dnr: KS 2022/242 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
 

• Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

• Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens 
riktlinjer. 

• Tillse att anställda ger erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

• Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet. 

 
Utifrån rekommendationerna har flera åtgärder vidtagits. Förvaltningen ser över möjligheten 
att implementera en samlad digital förteckning över bisysslor och kommer gå igenom 
personal inom utökad kommunledning manuellt och föra in dessa i det nya systemet. 
Delegationsordningen avses uppdateras enligt granskningens rekommendation och 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

kommunens riktlinje för hantering av bisysslor. För att göra det tydligare för både chefer och 
medarbetare gällande bisysslor kommer informationen att ses över i checklista för 
nyanställningar, mall för medarbetarsamtal och checklista vid för bedömning av bisysslor. 
Riktlinjerna ses över och informationen till chefer i chefsintroduktionsprogrammet kommer 
att stärkas.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  Christer Larsson 
Sektorchef   Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Dnr Ks 2022/242

Kommunstyrelsens svar på granskning av bisysslor 
och jäv 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor och 
jäv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende hantering av bisysslor och jäv.  
Nedan kommenterar kommunstyrelsen de rekommendationer som granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
Rekommendation 1: Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i 
kommunen och förebygga förtroendeskador 
Förvaltningen ser över möjligheten att implementera en samlad digital förteckning över 
bisysslor och delar granskningens bild av behov av samlad förteckning. När ändamålsenligt 
system är implementerad kommer bisysslor läggas in löpande. Förvaltningen kommer inte att gå 
igenom samtliga personalakter manuellt för att kunna göra en fullständig förteckning över 
bisysslor, då detta arbete bedöms för omfattande. Förvaltningen kommer dock gå igenom 
personalakter för funktionschefer, verksamhetschefer och sektorchefer.  
Rekommendation 2: Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i 
kommunens riktlinjer 
Granskningen lyfter helt korrekt att det i delegationsordningen finns delegation i frågan om att 
förbjuda bisysslan men att det saknas delegation att godkänna bisyssla. Delegationsordningen 
kommer därför uppdateras i enlighet med rekommendationen. Kommunens riktlinjer för 
hantering av bisysslor kommer även ses över och läggas fram för politisk behandling under 
hösten. 
Rekommendation 3: Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska 
rapporteras till arbetsgivaren 
Kommunstyrelsen delar granskningens bild av behov av bättre information om bisysslor. 
Förvaltningen kommer därför inom ramen för chefsutvecklingsprogrammet att stärka 
informationen till nya chefer om vad en bisyssla är och relaterade riktlinjer. Förvaltningen 
kommer även uppdatera mallen för medarbetarsamtal där information om bisysslor förtydligas. 
Även checklista vid nyanställning och checklista för bedömning av bisysslor kommer ses över. 
Rekommendation 4: Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom 
återkommande stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 
Bisysslor kommer finnas med i analysarbetet när risker analyseras inom ramen för 
internkontrollarbetet. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 75 Dnr: KS 2022/242 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 
och jäv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har, på uppdrag av kommunrevisionen, genomfört en granskning av 
Stenungsunds kommuns regelverk gällande bisysslor och jäv. Granskningen har i enlighet 
med riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande sammanträde.  
 
Utifrån granskningens iakttagelser uppmanar revisionen kommunstyrelsen att besluta om 
riktlinjer för bisysslor och jäv samt att beakta de rekommendationer som ges i 
revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
 
Beslut skickas till 
Alexander.westerberg@stenungsund.se 
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1. Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun har EY genomfört en 
granskning av bisysslor och jäv. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv. 

Granskningen visar att kommunens regelverk rörande anställdas bisysslor i allt väsentligt 
upplever kraven i lagen om offentlig anställning. Det saknas dock en samlad förteckning över 
anmälda bisysslor i kommunen, vilket i vår mening försvårar möjligheten till uppföljning och 
kontroll av bisysslor. 

Enligt kommunens riktlinjer för bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till kommunen. 
Genomfört stickprov indikerar att dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då de bisysslor som har 

) identifierats inte anmälts till arbetsgivaren. 

Granskningen visar att anställda får information om bisysslor vid nyanställning, vid årliga 
medarbetarsamtal och genom kommunens medarbetarhandbok samt chefshandbok. Då 
resultatet av genomfört stickprov indikerar att alla bisysslor inte anmäls finns det i vår mening 
ett behov av att stärka informationen till medarbetare. 

Resultatet av stickprovet indikerar att det inte förekommit några förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till kända bisysslor i kommunen under 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. I granskningen har vissa förbättringsområden 
identifierats och mot bakgrund av dessa rekommenderas kommunstyrelsen att: 

) ► Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

► Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens riktlinjer 
för bisysslor. 

► Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

► överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 

2 

307



---- EV 
61.1ildi1l9 il better 
wor11inq world 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Enligt lagen om offentlig anställning (LOA) får en arbetstagare i en kommun inte ha någon 
anställning, uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon 
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Vidare 
framgår i LOA att: 

► Arbetsgivare är skyldiga att på lämpligt sätt informera arbetstagare om vilka slags 
förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. 

► Arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med ovanstående ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. 
Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering. 

► Arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att 
arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 

Om lagen om offentlig anställning inte upprätthålls kan detta riskera att politikers samt 
tjänstemäns bisysslor skadar förtroendet för den offentliga verksamheten. Lagen ska bidra till 
att upprätthålla oberoendet bland kommunalt anställda. Det är väsentligt för den kommunala 
verksamheten att medborgarna har ett högt förtroende för kommunen. 

Frågan om hantering av bisysslor och jäv har aktualiserats i kommunen med anledning av 
uppgifter om otillåtna bisysslor inom företagsledningen i det kommunala bolaget 
Stenungsundshem AB. Kommunrevisionen har bedömt det som väsentligt att granska om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av bisysslor 
och jäv. I God revisionssed framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer 
ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning 
är bland annat risken för bristande styrning, ledning, uppföljning, kontroll samt obehörigt 
beslutsfattande. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv1. Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor: 

► Finns det ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor? 
► Säkerställs att anställda har kännedom om regelverket gällande bisysslor? 
► Följs regelverket för rapportering av bisysslor? 
► Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

2.3. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser kommunstyrelsen. 

1 Med jäv avses jäv i relation till bisysslor. 
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2.4. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs 
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning 
beskrivs närmre i bilaga 2. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
► Lagen om offentlig anställning (1994:260) som bland annat reglerar arbetstagares och 

arbetsgivarens skyldigheter avseende bisysslor. 
► Kommunallagen (2017:725) som bland annat innehåller bestämmelser om jäv. 

► Allmänna bestämmelser (2019-01-01) som reglerar allmänna anställningsvillkor, 
däribland även bisysslor. 

► Eventuella riktlinjer och rutiner som avser kommunfullmäktiges beslutade planer och 
program. 

) 2.5. Metod 

Granskningen genomförs genom intervjuer, en registeranalys och dokumentstudier. Samtliga 
intervjuade har getts tillfälle att sakfelsgranska rapporten. lntervjupersoner och metod för 
registeranalysen beskrivs närmare i bilaga 3. 

) 
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3. Regelverk för bisysslor 

3.1. Organisation 

Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla anställda och ansvarar för 
arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I kommunstyrelsens personalansvar 
ingår bland annat följande uppgifter: 

► Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

► Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

3.2. Rutiner och riktlinjer 

I Stenungsunds kommun finns riktlinjer för hantering av bisysslor. Riktlinjen beskrivs av 
kommunens ledande tjänstemän som stommen i kommunens arbete avseende bisysslor. I 
intervju uppges riktlinjen som välfungerande. Riktlinjen omfattar samtliga kommunanställda i 
Stenungsunds kommun, anställda i de kommunala bolagen omfattas inte av riktlinjen. 
Riktlinjen är odaterad och innehåller inte information om vem som har beslutat om riktlinjen. 
Riktlinjen är framarbetad och fastställd på tjänstemannanivå år 2015.2 

Enligt riktlinjen får en bisyssla inte vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller 
konkurrerande. Vad som anges i kommunens riktlinje kring dessa begrepp redogörs för nedan. 

Förtroendeskadlig bisyssla 
Med bakgrund av att en arbetstagare i kommunal verksamhet ska iaktta saklighet och 
opartiskhet är det angeläget att medarbetare inte åtar sig andra uppdrag som kan rubba 
förtroendet eller på annat sätt skada anseendet för kommunen. Om exempelvis bisyssla 
bedrivs inom samma verksamhetsområde som medarbetaren själv verkar inom finns det risk 
för att man gynnar sin egen rörelse före arbetsgivarens. Förtroendeskada kan även uppkomma 
om Stenungsunds kommuns namn används i syfte att legitimera verksamheten. 

Arbetshindrande bisyssla 
Med arbetshindrande bisyssla avses arbete eller uppdrag som negativt påverkar möjligheterna 

------=atrtallgöra en goa-a,b-ets-pTe-statiun~exempelvis-genom-att-de-olika-arbets□ppgifterna-kolliderar----- 
i tid eller får till följd att medarbetaren får en alltför tung arbetsbörda. Exempelvis att en anställd: 

► Ej kan utföra en fullgod arbetsinsats under arbetstid 

2 Kommunfullmäktiges riktlinjer för styrande, vägledande och operativa dokument i Stenungsunds 
kommun från 2016 anger att det är kommunstyrelsen som utfärdar riktlinjer. 
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► Inte kan förskjuta arbetstid eller byta schema 
► Ej kan ha normal jour eller beredskap 

Sjukfrånvaro, rehabilitering och arbetsmiljön kan i dessa sammanhang påverkas på ett 
ogynnsamt sätt vilket också påverkar bedömningen av bisysslan. Arbete hos 
bemanningsföretag eller i egen firma utöver anställningen i kommunen kan vara exempel på 
belastande bisyssla. Den arbetstidsreglering som finns enligt arbetstidslagen och 
semesterbestämmelser syftar till att tiden utöver heltidsmått, övertid och jour behövs för vila 
och rekreation. 

Konkurrerande bisyssla 
Med konkurrerande bisyssla avses normalt bisyssla som påverkar kommunens verksamhet 
negativt. Konkurrerande bisyssla kan föreligga om bisysslan sker i en verksamhet med samma 
utbud och kundkrets som kommunen har dvs: 

► Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet oavsett hur verksamheten 
drivs 

► Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att 
starta sådan verksamhet 

► Innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Sådana uppdrag 
kan vara styrelseuppdrag, revisor eller konsultuppdrag innebärande stöd och planering 

) 

3.3. Information och kontroll 

Förankring av kommunens regelverk kring bisysslor sker på flera olika sätt. I Stenungsunds 
kommun finns en digital medarbetarhandbok som är tillgänglig för alla medarbetare via 
intranätet. Därtill finns digital chefshandbok som är tillgänglig för chefer. I 
medarbetarhandboken framgår vad som gäller för den enskilde medarbetaren utifrån 
riktlinjerna. Av medarbetarhandboken samt riktlinjer för bisyssla, framgår att en arbetstagare 
som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser sig 
behöva för bedömning av bisysslan. I den mån godkännande av bisyssla ges, ska detta 
dokumenteras skriftligt. Även om bisysslan godkänns ska detta dokumenteras skriftligt. 

Utöver kravet på att arbetstagaren själv ska anmäla en bisyssla till arbetsgivaren tas 
förekomsten av bisysslor upp på årliga medarbetarsamtal. Av dokumentet Medarbetarsamtal, 
frågor att diskutera - en mall för medarbetarsamtal i kommunen, framgår att frågan kring 
bisysslor lyfts som en obligatorisk punkt under området "övriga frågor". Av mallen framgår 
dock inte vilken ytterligare information som ska ges till medarbetaren rörande bisysslor under 
samtalet. 

Enligt dokumentet Checklista -Introduktion av nyanställda ska samtliga nyanställda få 
information om kommunens policydokument däribland policy/riktlinjer kring bisysslor. 
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I granskningen framkommer att det för närvarande saknas en stående utbildning kring 
bisysslor. Personalchef uppger dock att personalfunktionen i vissa fall informerar i 
personalgrupperna på initiativ av ansvarig chef. 

I riktlinje för bisyssla anges att kommunen vart tredje år ska göra inventeringar av bisysslor på 
initiativ av ansvarig sektorchef. Av intervju framgår dock att inventeringar inte längre 
genomförs då frågan istället tas upp i samband med det årliga medarbetarsamtalet. 

Utöver ovanstående kontroll vid medarbetarsamtal sker ingen systematisk kontroll av bisysslor 
exempelvis genom stickprovskontroller. Genomgång av kommunstyrelsens internkontrollplan 
visar att planen inte innehåller några kontrollmoment rörande bisysslor. 

----------".l~-älatHW-bis-·VS!stac------------------------------ 

En anmälan av bisyssla sker genom att arbetstagaren överlämnar blankett för anmälan av 
bisyssla till sin närmaste chef (se Bilaga 1. Blankett för anmälan av bisyssla. I anmälan framgår 
även sektorchefs beslut om att godkänna eller ej godkänna bisysslan. 

Anmälan om bisyssla dokumenteras i respektive medarbetares personalakt. Det saknas en 
samlad förteckning över anmälda bisysslor i kommunen, vilket i intervju beskrivs som ett 
utvecklingsområde. 

3.5. Bedömning av bisysslor 

Bedömning av huruvida en bisyssla är att betrakta som otillåten görs utifrån Checklista för 
bedömningen av bisysslors förtroendeskadlighet. Checklistan är i första hand till för att pröva 
om en bisyssla är förtroendeskadlig, men används även för att pröva om en bisyssla är 
arbetshindrande eller konkurrerande. Motsvarande checklista för bedömning av 
arbetshindrande eller konkurrerande bisyssla saknas. Syftet med checklistan är att stödja 
arbetsgivare och arbetstagare vid bedömning om en bisyssla är förtroendeskadlig. Checklistan 
är indelade i fyra frågeområden, till respektive frågeområde finns tre till nio frågeställningar. 
Svaret på frågorna indikerar på ökad eller minskad risk för att bisysslan är förtroendeskadlig. 

3.6. Beslut om bisyssla 

Enligt LOA ska en arbetsgivare besluta att förbjuda en bisyssla som inte är förenlig med LOA 
7 §. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Enligt riktlinjer för bisyssla i 
Stenungsunds kommun ska även en bisyssla som efter arbetsgivarens ställninqstaqande, 

------~~--~, bedöms som tillaten meddelas tillaf0etstagaren genom sl<riftltgroesl<ffi:f;--det-skriftliga-b-eske-de 
ska innehålla en motivering. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning som antogs av kommunstyrelsen den 11 januari 
2021 har endast sektorchef delegation att förbjuda en bisyssla för personal inom respektive 
sektor. Av delegationsordningen framgår dock inte vilken delegat som har delegation att tillåta 
en bisyssla. 
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För högre tjänstemän i kommunen det vill säga sektorchef, personalchef och ekonomichef har 
kommundirektör mandat att förbjuda, men inte tillåta en bisyssla. För kommundirektören har 
kommunstyrelsens ordförande delegation att förbjuda, men inte att tillåta en bisyssla. 

) 

3. 7. Stickprov 

Inom ramen för granskningen har ett stickprov genomförts. Stickprovet består av en 
registeranalys där vi kontrollerat utvalda tjänstepersoner mot Bolagsverkets näringslivsregister 
för att kartlägga om personerna har engagemang (VD, styrelseledamot, styrelsesuppleant och 
firmatecknare) i exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. 

Utifrån en förteckning över samtliga medarbetare som innehar en chefsposition i kommunen 
har 30 personer valts ut slumpmässigt.3 

Resultatet av sökningen mot Bolagsverkets näringslivsregister har kontrollerats mot 
kommunens leverantörsregister för att identifiera bolag med en affärsmässig relation till 
kommunen där anställda har ett engagemang. Utifrån denna kontroll har utbetalningar till 
dessa bolag kontrollerats för att bedöma förekomsten av förtroendeskadliga utbetalningar 
kopplat till bisysslor. 

För att kontrollera följsamheten till kommunens regelverk avseende bisysslor har kontroll av 
vilka bisysslor som anmälts till kommunen också genomförts. 
Enligt riktlinjer för bisysslor ska en arbetstagare i Stenungsunds kommun anmäla till 
arbetsgivaren att arbetstagaren innehar en bisyssla samt lämna de underlag som krävs för att 
kunna göra en bedömning. Ett engagemang som är registrerat hos Bolagsverket innebär inte 
automatiskt en bisyssla. Det kan dock ge en vägledning kring risken för förekomst som inte är 
kända eller tillåtna enligt gällande regelverk. 

) 

) 

I kommunens checklista för bedömning av otillåten bisyssla finns sex frågor som kan användas 
för bedömning av huruvida en verksamhet är en bisyssla i lagens mening. 

1. Är det fråga om en anställning vid sidan av huvudanställningen? 
2. Är det fråga om ett uppdrag som lämnas av någon annan än huvudarbetsgivaren? 
3. Är det fråga om något annat slag av verksamhet än sådant som nämns i fråga 1 och 2 

och som bedrivs vid sidan av huvudanställningen? 
4. Är det fråga om enbart medlemskap och inte uppdrag, exempelvis som styrelseledamot 

i en förening? 
5. Är det fråga om en aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet, exempelvis att utöva 

hobby eller att sköta sin och familjens egendom och privata angelägenheter? 
6. Innebär aktiviteten, exempelvis förvaltning av den egna förmögenheten, att 

arbetstagaren är engagerad i företag eller branscher som är föremål för hans 
verksamhet i tjänsten? 

3 Av hänsyn till granskningsteamet oberoende har en person exkluderats i urvalet, granskning av denna 
person kommer istället ske inom ramen revisionens bokslutsgranskning. 
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Om svaret på någon av frågorna 1-3 och 6 är ja, talar det mesta för att det rör sig om en 
bisyssla i lagens mening. Om svaret på någon av frågorna 4 och 5 är ja, talar det mesta för att 
det inte handlar om en bisyssla i lagens mening. 

Utifrån vår tolkning av Stenungsunds kommuns riktlinjer för bisyssla ska uppdrag i en 
bolaqsstyrelse eller ledande position i en företagsledning alltid anmälas till kommunen. Enskild 
firma eller styrelseuppdrag i en ekonomisk förening bör i vår tolkning av riktlinjerna också 
anmälas, undantaget gäller dock enskild firma inom jordbruk som i vår tolkning kan likställas 
med skötsel av egendom. Resultatet av stickprovet presenteras i nedanstående tabell. 

3. 7.1. Noteringar utifrän stickprovsgranskning 
Resultatet av stickprovet visar att 7 av 30 personer finns med i Bolagsverkets register. Dessa 

·u personer har sammanlagt 17 engagemang (det finns personer med flera engagemang): 
• tolv träffar avser funktion i ett privat aktiebolag, varav två är aktiebolag är upplösta4 och 

ett vilande 
• tre träffar avser enskilda firmor, varav två avser verksamhet inom jordbruk 
• två träffar avser funktion i en ekonomisk förening 

Diagram 1. Förekomsten av engagemang i stickprovet 

15 12 

10 

5 

0 

3 2 - Privat aktiebolag Enskilda firma Ekonomisk förening 

Privat aktiebolag ■ Enskilda firma ■ Ekonomisk förening 

Av de tolv engagemangen i privata aktiebolag avser sju uppdrag som styrelseledamot, fem 
uppdrag som styrelsesuppleant och ett uppdrag både som VD och styrelseledamot. 

4 Bolagen upplöstes 2019. 
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Diagram 2. Befattningar i privata aktiebolag 
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Styrelseledamot Styrelsesuppleant VD och styrelseledamot 

Styrelseledamot ■ Styrelsesuppleant ■ VD och styrelseledamot 

I nedanstående diagram presenteras branschindelning för de 17 engagemang som 
identifierats i stickprovet. 

Diagram 3. Bransher i privata aktiebolag 
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4 
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4 
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2 
1 - 1 - 1 

Byggverksamhet Fastigheter Hår & skönhetsvård Juridik, ekonomi & Media, Utgivning av Utbildning, forskning 

konsulttjänster tidskrifter & utveckling 

■ Byggverksamhet Fastigheter 

Juridik, ekonomi & konsulttjänster ■ Media, Utgivning av tidskrifter 
■ Hår & skönhetsvård 

Utbildning, forskning & utveckling 

_) 
Av 17 träffar i Bolagsverkets näringslivsregister är det tre träffar som återfinns i kommunens 
leverantörsregister. Två av dessa avser enskilda firmor, och återfinns i leverantörsregistret 
eftersom firmans namn är detsamma som personen i fråga, då kommunens leverantörsregister 
förutom externa leverantörer också inkluderar anställda i det fall utlägg eller andra 
tilläggsutbetalningar ska ske. Dessa träffar avser de anställda som sådana, och inte dess 
enskilda firmor. Då verksamheten som bedrivs av dessa enskilda firmor är inom 
jordbruksbranschen och dessutom mycket begränsad, har ingen ytterligare uppföljning av 
dessa träffar ansetts nödvändig. Den sista träffen avser ett privat aktiebolag i vilket den berörda 
chefen är styrelsesuppleant. Den berörda chefen arbetar inom sektor socialtjänst, medan 
bolaget verkar inom byggbranschen. Vi har erhållit ett utdrag från kommunens 
leverantörsreglster som visar att inga utbetalningar har skett till bolaget under 2021. 

Stickprovsgranskningen visar även att en tjänsteperson genom en enskild firma erhållit 
royaltyintäkter för böcker som personen i fråga varit med och författat. Vid avstämning med 
kommunens personalavdelning framkommer att närmaste chef till den berörda medarbetaren 
inte bedömt engagemanget som en bisyssla. Då denna person innehar en befattning inom 
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skolverksamheten har inköp av aktuella böcker till kommunen kontrollerats. Vid kontroll av 
huruvida aktuella böcker har köpts in till kommunen framkommer att totalt 18 böcker köpts in. 
Det framgår dock att den berörda medarbetaren inte själv genomfört inköpet. 

Utifrån vår tolkning av riktlinjer för bisyssla i Stenungsunds kommun finns 15 engagemang 
som är att betrakta som bisysslor, en bisyssla innebär inte per automatik att bisysslan är att 
betrakta som otillåten. Stickprovsgranskningen visar att inga5 av dessa 15 bisysslor anmälts 
till kommunen vilket är ett krav enligt kommunens riktlinjer för bisyssla. 

3.8. Vår bedömning 

Av lagen om offentlig anställning framgår att arbetsgivaren på ett lämpligt sätt ska informera 
arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. En arbetstagare 
får enligt LOA mte ha nagon anstallnmg eller nagot uppdrag eller uto'WI7TågmTve"f ksamhet so. 
kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som 
kan skada myndighetens anseende. Av kommunal/agen framgår att nämnderna ska tillse att 
den interne kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande 
sätt. 

► Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt regelverk 
för bisysslor. 

Granskningen visar att kommunen utarbetat ett regelverk, regelverket består främst av riktlinjer 
för bisyssla och kommunens digitala medarbetarhandbok och digitala chefshandbok. I vår 
mening uppfyller regelverket i allt väsentligt de krav som ställs i lag om offentlig anställning. 
Granskningen visar att kommunens regelverk för bisysslor är mer långtgående än vad lagen 
kräver. Förutom krav på dokumentation av otillåtna bisysslor, finns även krav på att tillåtna 
bisysslor ska dokumenteras. Genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning visar 
dock att beslutanderätt om att tillåta en bisyssla inte är delegerat, delegationsordningen är 
därmed inte helt tydlig. 

► Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt att regelverket för rapportering 
av bisysslor efterlevs. 

Enligt kommunens riktlinjer för bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till kommunen. 
Genomfört stickprov indikerar att dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då inga av de bisysslor 
som har identifierats har rapporterats till arbetsgivaren och dokumenterats enligt kommunens 
riktlinjer. Vi noterar att kommunen saknar en samlad förteckning över anmälda bisysslor i 
kommunen. En samlad förteckning över anmälda bisysslor skulle i vår mening stärka 
kontrollen och bidra till att förebygga förtroendeskada. 

5 Ett engagemang i en enskild firma med verksamhet inom jordbruk har anmälts till kommun. Eftersom 
bisysslan kan likställas med skötsel av egendom räknas den ej som en bisyssla enligt kommunens 
regelverk och är därför inte medräknad i de 15 bisysslor som i vår tolkning bör ha anmälts till kommunen. 
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► Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt att anställda har kännedom om 
regelverket. 

För att säkerställa att riktlinjerna för bisysslor efterlevs är det väsentligt att kommunen 
informerar om vilka förhållanden som gör en bisyssla otillåten och vilka bisysslor som ska 
rapporteras. Granskningen visar att anställda främst får information om kommunens regelverk 
vid medarbetarsamtal, nyanställning och genom medarbetarhandboken samt 
chefshandboken. Kommunens kontroll av bisysslor sker i nuläget endast genom att en 
kontrollfråga ställs vid årliga medarbetarsamtal, genomfört stickprov indikerar dock att alla 
bisysslor inte anmäls enligt kommunens riktlinjer. Att samtliga bisysslor inte anmäls indikerar 
att det finns behov av ytterligare information till medarbetare kring vad som gäller kring 
rapportering av bisysslor. 

► Vi bedömer inte att det förekommit några förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till 
bisysslor under 2021. 

Vi har i genomfört stickprov inte kunnat påvisa förekomsten av förtroendeskadliga 
utbetalningar. Stickprovsgranskningen visar att tre anställda med registrerade engagemang 
återfinns i kommunens leverantörsregister. Utifrån granskningen konstaterar vi att det inte 
föreligger några avvikelser härvidlag. 

) 
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Finns det ett ändamålsenligt 
regelverk rörande anställdas 
eventuella bisysslor? 

Ja, i huvudsak. Kommunen har upprättat ett 
regelverk i form av riktlinjer för bisysslor som i vår 
bedömning uppfyller kraven enligt LOA. 
Granskningen visar dock att det saknas en 
samlad förteckning över anmälda bisysslor i 
kommunen, vilket i vår mening försvårar 
möjligheten till uppföljning och kontroll av 
bisysslor. 

Säkerställs att anställda har 
kännedom om regelverket gällande 
bisysslor? 

Nej, inte fullt ut. Resultatet av genomfört stickprov 
indikerar att alla bisysslor inte anmäls till 
arbetsgivaren. Granskningen visar att anställda 
får information om bisysslor vid nyanställning, vid 
årliga medarbetarsamtal och genom kommunens 
medarbetarhandbok samt chefshandbok. I vår 
mening finns det dock behov av att stärka 
informationen för att säkerställa att bisysslor 
anmäls enligt regelverket. 

Följs regelverket för rapportering av 
bisysslor? 

Nej, inte fullt ut. Enligt kommunens riktlinjer för 
bisysslor ska arbetstagaren anmäla en bisyssla till 
kommunen. Genomfört stickprov indikerar att 
dessa riktlinjer inte fullt ut efterlevs då de bisysslor 
som har identifierats inte anmälts till 
arbetsgivaren. 

Görs det förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till bisysslor? 

Resultatet av stickprovet indikerar att det inte 
förekommit några förtroendeskadliga 
utbetalningar kopplat till kända bisysslor i 
kommunen under 2021. 

4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. I granskningen har vissa förbättringsområden 
identifierats och mot bakgrund av dessa rekommenderas kommunstyrelsen att: 
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► Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

► Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens riktlinjer 
för bisysslor. 

► Tillse att anställda ges erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

► Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet 

) 
Göteborg den 28 februari 2022 

Johan Palmgren 
Verksamhetsrevisor 

) 

Filip Byegård 
Auktoriserad Revisor 

a- "~/?e-/1 (i') ) '. 1/.// . ..,)/.1. / , i!t /i - __ '"]'~·-·'/ I l1 ( ~-;;r;:,. .:...J .,'{ .. ~--- 
Christoffer Henriksson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Alicia Rugner 
Revisor 

/ - 

it/"~:@~ 
Liselott Daun 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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wor1i.ing world 

Bilaga 1. Blankett för anmälan av bisyssla. 

Stenungsunds 
kommun 

Anmälan Bisyssla Bilaga 2 

Efternamn. förnamn Personnummer 

Befattning och arbetsplats Närmaste chef 

Jag ntfor/konuner att ntfår« bisyssla ntdver 111i11 amtäl/11illg i Stenungsunds 
ko1111111111 enligt flilja11de: 

IBisys~fan.5 titel och innehåll: 

IUppdrag,gi,·an~/fo1<:1ag/orgauis111ion!iigiu:e: 

Bisysslans omfattning: 

tim/dag tim/vecka tim/måuad tim/.\r 

aisysslaus tidsmässiga förläggning (dag. häll, helg): . ... .. .... , ...... 

När påbörjade, tjänsten/uppdraget? 

Hur länge löper tjänsten/uppdraget? 

::>niga kommentarer 

IOrt och datum Namnteckning (anställd) 

IOrt och datum Namnteckning (närmaste chef) 

Godkänner bisysslan Godkänner ej bisysslan 

Sekterchefens beslut: □ D 

Motivering 1111 beslut: 

In.+ och.datum I_Namnteckning_(Sektorchefl 
I 

Blanketten skickas till Personalenheten for förvaring I personalakt. 

Sida 6 a,· 6 
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EV 
Building a better 
wor11ing worlcf 

Bilaga 2. Revisionskriterier 
Regler om bisysslor finns dels i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) och dels i Lag om offentlig 
anställning (LOA). AB är en del av kollektivavtalets huvudöverenskommelse och reglerar 
allmänna anställningsvillkor. För anställda i kommunala förvaltningar gäller AB med undantag 
av förtroendeskadliga bisysslor, för vilka LOA gäller. I 7 § LOA regleras förbudet mot 
förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting och kommunalförbund. Lagen 
är tvingande och tar över AB:s bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor. Prövning om 
en bisyssla är negativ för en arbetsgivare prövas utifrån om den kan vara förtroendeskadlig 
(LOA § 7), arbetshindrande (AB § 8) eller konkurrerande (AB § 8). 

Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagens 6 kap. 1 § anger att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Vidare anger 6 

) kap. 6 § att nämnderna har ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. 

Av kommunallagens 6 kap. 28-32 § § framgår när en förtroendevald anses jävig. En 
förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv 
mot honom eller henne ska självmant uppge det. Vid fråga om jäv mot en förtroendevald och 
denne inte blivit ersatt ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. Vidare framgår att en nämnd 
kan bortse från jäv om frågan om opartiskhet saknar betydelse. Slutligen framgår att ett beslut 
om jäv endast får överklagas i samband med överklagande av det beslut genom vilket 
nämnden avgör ärendet. 

Kommunallagens 7 kap. 4 § anger även att i fråga om jäv för anställda ska bestämmelserna i 
) 6 kap. 28-32 §§ tillämpas. 

Lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) 

Vad gäller förtroendeskadliga bisysslor omfattas alla som är anställda i kommunala 
förvaltningar av 7 § LOA. Arbetstagaren får enligt LOA inte ha någon anställning eller något 
uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan 
arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. 

Arbetsgivaren är enligt LOA skyldig att på lämpligt sätt informera sina arbetstagare om vilka 
slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Arbetstagare är enligt LOA skyldiga att 
på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om 
arbetstagarens bisyssla är tillåten eller inte. Arbetsgivarens beslut om att en arbetstagare ska 
upphöra med, eller inte åta sig, en förtroendeskadlig bisyssla ska enligt LOA vara skriftligt och 
innehålla en motivering. Beslutet behöver inte föregås av förhandling enligt 11-4 §§ MBL. 

16 
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E.Y 
Building a bette r 
wor1dng world 

Allmänna bestämmelser (AB) 

Vad gäller arbetshindrande och konkurrerande bisysslor omfattas alla kommunanställda av 8 
§ AB. Arbetstagaren ska enligt AB på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om 
arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande på arbetsuppgifterna eller innebär 
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska 
eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB. Dessa uppdrag kan däremot 
ändå utgöra förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA 7 §. 
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EV 
Buildmg a btttor 
wor1ting world 

Bilaga 3. Källförteckning 

Intervjuer 
Vi har intervjuat följande funktioner: 

► Kommunjurist 2021-12-17 
► Personalchef, 2022-01-11 
► Chef sektor stödfunktioner, 2022-01-11 
► Kommundirektör, 2022-01-11 

) 

Dokumentation 
Vi har tagit del av följande dokument: 

► Riktlinjer för hantering av bisysslor 
► Riktningar mot mutor och jäv 
► Medarbetarhandboken 
► Checklista introduktion av nyanställda 
► Kommunstyrelsen delegationsordning 
► lnternkontrollplan 2021 
► Mall för medarbetarsamtal 

) 
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!Wf Stenungsunds kommun 

Kommunrevisionen 

I ~t;;~~~,:~o; ko,;rnunkont;i 
i t.nv. 2nz2 -o3- 1 o I 
l c;~-- -·-···------·11;i(T_" l 
1___ 1 _, 

Till Kommunfullmäktige 

Granskning av bisysslor och jäv 

Kommunrevisionens sakkunniga biträde EY har genomfört en granskning av kommunens 
regelverk beträffande anställdas bisysslor och jäv. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende bisysslor och 
jäv. 

De sakkunnigas slutsats är att det tillämpade regelverket i allt väsentligt lever upp till kraven i 
lagen om offentlig anställning. Genomförda stickprov visar dock på att riktlinjerna inte fullt ut 
efterlevs då de bisysslor som identifierats inte har anmälts till arbetsgivaren. Några 
förtroendeskadliga utbetalningar kopplade till kända bisysslor har dock inte identifierats under 
2021. 

Kommunrevisionen konstaterar att stickprovet avser ett fåtal personer och därför inte ger 
något underlag för att bedöma den totala omfattningen av icke anmälda bisysslor. Vidare 
konstaterar revisonen att de riktlinjer kring bisysslor och jäv som tillämpas inte har beslutats 
av kommunstyrelsen. Dokumentet saknar datering och uppgift om utfärdare, men är utarbetat 
2015. Kommunfullmäktige har 2016 beslutat att det är kommunstyrelsen som utfärdar 
styrande, vägledande och operativa dokument i Stenungsunds kommun. 

Kommunrevisionen uppmanar kommunstyrelsen att besluta om riktlinjer för bisysslor och jäv 
samt att beakta de rekommendationer som lämnas av de sakkunniga. 

Stenungsund den 28 februari 2022 

~A~ 
vice ordförande 

Bilaga : Stenungsunds kommun - Granskning av bisysslor och jäv, Ernst & Young februari 
2022 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och 
jäv, daterat 24 maj 2022, som sitt eget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas Revisionsrapport – 
Granskning av bisysslor och jäv. 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av bisysslor 
och jäv. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att bedöma om 
kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och 
jäv.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen inte full ut har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 
avseende hantering av bisysslor och jäv. 
 
Beskrivning av ärendet 
Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
 

• Tillse att en förteckning utarbetas för att stärka kontrollen över bisysslor i kommunen 
och förebygga förtroendeskador. 

• Tillse att delegationsordningen uppdateras i enlighet med kraven i kommunens 
riktlinjer. 

• Tillse att anställda ger erforderlig information om vilka bisysslor som ska rapporteras 
till arbetsgivaren. 

• Överväga ytterligare kontroller avseende bisysslor, exempelvis genom återkommande 
stickprov inom ramen för internkontrollarbetet. 

 
Utifrån rekommendationerna har flera åtgärder vidtagits. Förvaltningen ser över möjligheten 
att implementera en samlad digital förteckning över bisysslor och kommer gå igenom 
personal inom utökad kommunledning manuellt och föra in dessa i det nya systemet. 
Delegationsordningen avses uppdateras enligt granskningens rekommendation och 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/242
2022-05-24

kommunens riktlinje för hantering av bisysslor. För att göra det tydligare för både chefer och 
medarbetare gällande bisysslor kommer informationen att ses över i checklista för 
nyanställningar, mall för medarbetarsamtal och checklista vid för bedömning av bisysslor. 
Riktlinjerna ses över och informationen till chefer i chefsintroduktionsprogrammet kommer 
att stärkas.   
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 2022-05-24 
Beslut KF 2022-04-07 Anmälningsärende - Revisionsrapport - Granskning av bisysslor och 
jäv 2021 
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv 
Följebrev till revisionsrapport Granskning av bisysslor och jäv 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  Christer Larsson 
Sektorchef   Personalchef 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 269 Dnr: KS 2022/285 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på grundläggande granskning daterat 2022-06-27 som sin eget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas grundläggande 
granskning 2021. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 
samt att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
Beslut kommunfullmäktige 2022-04-07 § 76 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021  
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport 2021 – Grundläggande 
granskning 
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@Stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/285
2022-06-27

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar svaret på grundläggande granskning daterat 2022-06-27 som sin eget. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på revisorernas grundläggande 
granskning 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande 
granskning. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen 
genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god 
revisionssed.  

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering 
samt att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
 
Beskrivning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
2021. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom 
att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  

Revisionsrapporten granskar kommunstyrelsen med utgångspunkt i mål och riktlinjer, 
uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Som en del i arbetet har revisorerna tittat 
närmare på styrning och måluppföljning genom inriktningsmålen i budgeten, den ekonomiska 
uppföljningen och den interna kontrollen och kommer till slutsatsen att det inte finns några 
nämnvärda avvikelser att notera. Dock noterar revisorerna viss kritik kopplat till uppföljning 
av privata utförare. 

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderar EY kommunstyrelsen att: 
• Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs 

fullt ut. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/285
2022-06-27

Revisionsrapportens kommentar omhändertas i samband med framtagandet av ny 
uppföljningsplan. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De Globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021 
Beslut kommunfullmäktige 2022-04-07 § 76 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021  
Följebrev till Kommunfullmäktige angående revisionsrapport 2021 – Grundläggande 
granskning 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
  
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@Stenungsund.se 
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444 82 Stenungsund Strandvägen 15 0303-73 00 00 0303-73 82 35 kommun@stenungsund.se Bg 430-7203  21 20 00-1298 

     www.stenungsund.se  

2022-09-27

Sida 1 av 2

Dnr KS 2022/285

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport - 
Grundläggande granskning 2021 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning. 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
Nedan kommenterar kommunstyrelsen granskningsrapporten och den för kommunstyrelsen 
relevant rekommendation som granskningen innehåller.  
 
Kommunstyrelsens generella kommentarer 
Revisionsrapporten granskar kommunstyrelsen med utgångspunkt i mål och riktlinjer, 
uppföljning och rapportering samt intern kontroll. Som en del i arbetet har revisorerna tittat 
närmare på styrning och måluppföljning genom inriktningsmålen i budgeten, den ekonomiska 
uppföljningen och den interna kontrollen och kommer till slutsatsen att det inte finns några 
nämnvärda avvikelser att notera.  
En del av rapporten granskar kommunstyrelsens löpande uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, så kallad uppsiktplikt, där revisorerna kommer till slutsatsen 
att kommunstyrelsen följt upp både verksamhet, ekonomi och intern kontroll i enlighet med de 
regler som finns. Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod även anta 
ett program med riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Ett sådant togs fram 
2017. Ett nytt program är under framtagande. Först 2020 antogs en uppföljningsplan för 
kommunens vinterväghållning. Programmet är tillämpbart på all verksamhet som kommunen 
upphandlar av privata utförare inom alla verksamhetsområden, dock inte fristående förskolor 
och skolor.  
Mot bakgrund av att tidpunkten mellan antagit program och uppföljningsplan är lång, endast ett 
avtal följs upp och att kommunstyrelsen inte tagit del av uppföljningen kommer revisorerna till 
slutsatsen att det finns risk att uppsikten av privata utförare inte är tillräcklig.  
Kommunstyrelsen delar inte bedömningen att uppföljningen av privata utförare generellt är 
otillräcklig. Uppföljningen utifrån det antagna programmet kan emellertid vidareutvecklas. En 
ny uppföljningsplan är under framtagande. Återrapportering av denna kommer att ske till 
kommunstyrelsen efter genomförd uppföljning. 
 
Kommunstyrelsens åtgärder med anledning av granskningens 
rekommendationer 
Rekommendation 1: Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
efterlevs fullt ut. 
Revisionsrapportens kommentar omhändertas i sammanhang med framtagandet av ny 
uppföljningsplan. 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-04-07

  
 
 
 
 
§ 76 Dnr: KS 2022/285 
 
Anmälningsärende - Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds 
kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Granskningen har i enlighet med 
riktlinjer anmälts till kommunfullmäktige på nästkommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 
Följebrev till Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021 
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2 

1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Stenungsunds kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, 

myndighetsnämnderna och kommunfullmäktiges beredningar och har genomförts genom 

dokumentstudier och revisionsdialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag 

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och intern kontroll samt 

måluppfyllelse. Granskningen avser verksamhetsår 2021. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis 

säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt. Hälften av kommunens inriktningsmål för 2021 är uppfyllda.   

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. I 

vår mening föreligger det risk att uppsikten av privata utförare inte är tillräcklig i Stenungsunds 

kommun.   

Därtill är vår bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till kommunstyrelsen: 

 Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs fullt 

ut.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendation till kommunfullmäktiges 

beredningar: 

 Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att 

underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed.1 Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt? 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill 

säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 

 Har kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens 

styrmodell. 

2.3. Ansvariga nämnder och avgränsning  

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga utskott, tekniska myndighetsnämnden, 

sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden2 samt kommunfullmäktiges 

beredningar.   

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens ana-

lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna i föreliggande granskning beskrivs i 

bilaga 2.  

2.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom dialog med kommunstyrelsen och dokumentstudier. 

Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 4.  

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
2 Grundläggande granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden redovisas i en separat 

rapport.  
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3. Granskningens utgångspunkter 
 

Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Stenungsunds kommuns styr- och 

ledningssystem samt riktlinjer. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 

med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 

som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån riktlinjer och styrprinciper är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 

följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 

mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete3.  

 

 Styrning utifrån mål och riktlinjer  

▪ A1. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål. 

 

 Uppföljning och rapportering    

▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år.  

▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.  

▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag, 

kommunalförbund och privata utförare. 

▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och 

vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.  

 

 Intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning. 

▪ C2. Antagit en intern kontrollplan. 

▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna 

kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden 

och de kommunala företagen. 

▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom 

utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

  

 

3 Nytt reglemente för internkontroll beslutades om 2021-10-07. Inom ramen för denna granskning görs 

bedömning utifrån det ursprungliga reglementet.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning och måluppföljning  

 

I kommunens budgetarbete inför 2021 gjordes en översyn av arbetet med inriktningsmål och 

verksamhetsplan. Översynen resulterade i att inriktningsmålen blev färre samt att 

verksamhetsplanen togs bort. Hur förvaltningen/sektorerna ska arbeta för att nå 

inriktningsmålen framgår i Strategisk plan 2021–2023.  

 

Av årsredovisning framgår att två av fyra av kommunstyrelsens inriktningsmål endast delvis 

uppfyllts för 2021. Under året har det totala matsvinnet ökat. Användning av fossila bränslen 

har ökat inom kommunkoncernen enligt delårsrapport per augusti. Detta är inte i linje med 

kommunens mål att verka för en hållbar utveckling och minska sin påverkan på miljön och 

klimatet. Under året har väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende ökat i jämförelse med föregående år enligt årsredovisning. 

Detta är inte i linje med kommunens mål att verka för att fler upplever ett tryggt åldrande. I 

övrigt har inga avvikelser noterats.  

 
Tabell 1.  Resultat av inriktningsmål per årsbokslut 
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Ekonomisk uppföljning  

Av protokoll framgår det ekonomisk uppföljning har skett vid fem tillfällen under året. 

Uppföljning har skett vid delårsbokslut (per april och augusti) och årsbokslut samt per mars 

och oktober. Sektorerna har genomgående under året prognostiserat överskott. Underskott 

har noterats för kostnader för pensioner till följd av förändrat livslängdsantagande samt ett 

underskott hos avfall inom affärskollektivet.  

Vid delårsrapport per augusti redovisade kommunen ett överskott om 67,0 mnkr, prognosen 

för helåret var ett överskott om 84,6 mnkr. Sektorerna prognostiserade ett överskott om 20,1 

mnkr. Sektor utbildning prognostiserade ett överskott om 6 mnkr bland annat på grund av 

statsbidrag i form av den så kallade skolmiljarden. Sektor socialtjänst prognostiserade ett 

överskott om 12,9 mnkr, i huvudsak på grund av ökade statsbidrag riktat till äldreomsorgen, 

stängda avdelningar inom särskilt boende för äldre och gruppbostäder samt fortsatt arbete 

med effektiv användning av personalresurser. Sektor samhällsbyggnad prognostiserade ett 

överskott om 0,6 mnkr. Överskottet uppgavs avse högre intäkter för detaljplaner samt vakanta 

tjänster. Sektor stödfunktioner prognostiserade ett överskott om 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen 

behandlade uppföljningen vid sitt sammanträde i september och fastställde att samtliga 

finansiella mål bedöms uppfyllas vid årets slut. Med hänvisning till detta gjordes också 

prognosen att Stenungsunds kommun under 2021 kommer att bedriva en verksamhet med 

god ekonomisk hushållning. 

 

Vid årsredovisning uppgick resultatet för Stenungsunds kommun till 85,6 mnkr, vilket är en 

positiv avvikelse mot budget om 66,4 mnkr. "Kommunövergripande" har en negativ avvikelse 

gentemot budget på 0,5 mnkr. Orsaken till underskottet beror främst på ökade kostnader för 

räddningstjänst. Personalrelaterade kostnader redovisar för året en negativ budgetavvikelse 

på 2,5 mnkr, avvikelsen beror på att semesterlöneskulden ökat med 3,3 mnkr. Under 2021 

redovisar sektorerna ett sammantaget budgetöverskott om 18,3 mnkr. Tre av sektorerna gör 

ett överskott medan en sektor, sektor samhällsbyggnad, gör ett underskott. Samhällsbyggnads 

underskott uppgår till 12,2 mnkr och beror på den avsättning om 14,8 mnkr som gjorts för 

återställandet av kommunens två deponier.  

4.2. Kommunens uppsiktsplikt  

I kommunens regler för uppsiktsplikt framkommer att kommunstyrelsen ska planera och följa 

upp uppsikten över helägda bolag och nämnder i en årsplanering. Av protokoll framgår att 

kommunstyrelsen under året har följt upp verksamhet, ekonomi och internkontroll i nämnder 

och kommunala bolag genom nämnd- och ägardialoger och rapporter.  

Enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med 

kommunallagens bestämmelse är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt 

öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Kommunfullmäktige antog 2017 ett 

program för uppföljning av privata utförare. Programmet är tillämpbart på all verksamhet som 
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kommunen upphandlar av privata utförare inom alla verksamhetsområden som till exempel 

lokalvård, snöröjning och äldreomsorg. Enligt programmet skall kommunstyrelsen utarbeta en 

uppföljningsplan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet skall följas upp. Resultaten av 

genomförd uppföljning ska dokumenteras och redovisas till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en uppföljningsplan för privata utförare. Då detta 

uppgavs vara en ny rutin som skulle implementeras föreslogs enligt protokoll att starta i liten 

skala med att följa upp en upphandling för att sedan inkludera fler upphandlingar kommande 

år. Kommunens vinterväghållning 2021 var den första uppföljningen av privata aktörer som 

skulle genomföras enligt uppföljningsplanen. Av dokumentation framgår att 

verksamhetsområde infrastruktur inom samhällsbyggnad har följt upp vinterväghållningen 

enligt planen. Av kommunstyrelsens protokoll från 2021 framkommer inte att kommunstyrelsen 

tagit del av uppföljningen av vinterväghållningen enligt de mål och riktlinjer som fastställts i 

kommunfullmäktiges program. 

4.3. Intern kontroll  

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen för nästkommande år 

beslutas av kommunstyrelsen senast i december. Kommunstyrelsen antog internkontrollplan 

2021 vid sitt sammanträde i mars 2021, detta på grund av inställt sammanträde i november 

med anledning av pandemin. I övrigt finns inga avvikelser att notera utifrån kraven i 

kommunens riktlinjer. 

Reglementet för internkontroll reviderades 2021-10-07 för att förtydliga kommunens arbete 

med intern kontroll. I den reviderade internkontrollplanen ingår inte att kommunstyrelsens 

utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll innan de beslutas av 

kommunstyrelsen och löpande informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom 

sitt kompetensområde.  

4.4. Övriga iakttagelser  

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-05-24 att ge ”gruppledarna” i uppdrag 

att formulera en politisk skrivelse angående regional plan för infrastruktur. Enligt beslutet skulle 

en skrivelse ha presenterats för kommunstyrelsen inom sex månader. Av protokollgranskning 

framgår att skrivelsen per december 2021 inte hade avlämnats till kommunstyrelsen.  

4.5. Vår bedömning 

Granskningen visar att hälften av kommunstyrelsens inriktningsmål endast delvis uppfyllts 

under 2021. Noteras bör dock att majoriteten av mätpunkterna har en positiv utveckling i 

jämförelse med förra året. Vår bedömning är att kommunstyrelsen liksom föregående år delvis 

har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen under året har uppfyllt Stenungsunds kommuns 

riktlinjer kring uppföljning av ekonomin samt följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- 

och årsbokslut. Granskningen visar att kommunstyrelsen under året utövat sin uppsiktsplikt 

över nämnder och kommunala bolag. Däremot framgår inte av protokoll att kommunstyrelsen 
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har utövat uppsikt över privata utförare. Vi noterar att kommunstyrelsen först 2020 har antagit 

en åtgärd för att möta kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare trots att 

programmet funnits sedan 2017. Vi noterar även att uppföljning av privata utförare utifrån 

lagstiftning och kommunfullmäktiges program inte begränsas till vinterväghållning utan 

innefattar all verksamhet som kommunen upphandlar. Enligt 10 kap. 8 § i kommunallagen ska 

kommunen kontrollera och följa upp kommunal verksamhet som genom avtal lämnats över till 

en privat utförare. Gentemot kommuninvånarna är kommunen ansvarig på samma sätt som 

för verksamhet som bedrivs i egen regi. I vår mening föreligger det risk att uppsikten av privata 

utförare inte är tillräcklig i Stenungsunds kommun. Vår bedömning är att kommunstyrelsen 

delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering under året. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan utifrån upprättad riskanalys. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen under året har följt Stenungsunds kommuns riktlinjer 

och reglementen kring internkontroll. Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll.  
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5. Myndighetsnämnderna  

5.1. Organisation  

Tekniska myndighetsnämnden och sociala myndighetsnämnden fullgör kommunens 

myndighetsutövande mot enskild. Nämnderna har inte något verksamhetsansvar men 

ansvarar för intern kontroll inom sina respektive områden.  

5.2. Avvikelser  

Båda myndighetsnämnderna har antagit en internkontrollplan utifrån en riskanalys. Inga 

väsentliga avvikelser har noterats inom myndighetsnämndernas respektive ansvarsområden 

vad gäller internkontroll.  

5.3. Vår bedömning 

Utifrån granskningen har inga väsentliga avvikelser noterats inom myndighetsnämndernas 

ansvarsområden.  
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6. Kommunfullmäktiges beredningar  

6.1. Organisation  

Det finns fyra fasta beredningar med olika berednings- och verksamhetsområden. De fasta 

beredningarna är demokratiberedningen, välfärdsberedningen, beredningen miljö- och fysisk 

planering samt ekonomi- och personalberedningen.  

Tillfälliga beredningar kan tillsättas av kommunfullmäktige för att bereda specifika frågor, till 

exempel vid revidering av ett specifikt styrdokument eller vid beredning av en inkommen 

motion. Den politiska målsättningen för det specifika uppdraget beskrivs i den tillfälliga 

beredningens uppdragshandling. Under 2021 har två aktiva tillfälliga beredningar tillsats:  

tillfällig beredning om kommundelsstämmorna samt tillfällig beredning om miljöforum.  

6.2. Avvikelser 

I likhet med förgående år, noterar vi utifrån beredningarnas mötesanteckningar att struktur och 

innehåll i vissa fall varierar dels mellan sammanträdena dels mellan beredningarna.  

6.3. Vår bedömning 

Vi konstaterar att det fortfarande finns utvecklingsområden för beredningarna avseende att 

säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer kommunfullmäktige beslutat. Enligt 

kommunfullmäktiges arbetsordning ska beredningarna följa reglerna i kommunallagen 

avseende tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. Strukturen avseende 

minnesanteckningarna skiljer sig i vissa fall dels mellan sammanträdena hos vissa beredningar 

dels mellan beredningarna. Vi konstaterar att variationen hos protokollen kan försvåra 

möjligheten att följa beredningarnas arbete under året. 
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7. Sammanställd bedömning 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Intern kontroll 

A1  B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS           

TMN           

SMN           

 

 

                                   Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart            

 

Tabell 2. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 

Beskrivning av kriterier 

 

 Styrning av verksamhet och ekonomi  

▪ A1. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål. 

 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp ekonomi vid fem tillfällen per år. 

▪ B2. Följt upp verksamhet och målarbete vid delårs- och årsbokslut.  

▪ B3. Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktplikt över nämnder, bolag, 

kommunalförbund och privata utförare. 

▪ B4. Bedrivit verksamheten enligt ram, rapporterat underskott och 

vidtagit åtgärder enligt de ekonomiska styrprinciperna.  

 

 Intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en risk- och väsentlighetsbedömning. 

▪ C2. Antagit en intern kontrollplan. 

▪ C3. Kommunstyrelsen har informerat sig och följt upp hur den interna 

kontrollen fungerar i myndighetsnämnderna, överförmyndarnämnden 

och de kommunala företagen. 

▪ C4: Samtliga ärenden gällande intern kontroll har beretts inom 

utskottens kompetensområde innan de beslutats av kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 
  

    
R 

345



 

12 

8. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beredningar delvis 

säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Därtill är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna har 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Tillse att kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare efterlevs fullt 

ut.  

 

Vi rekommenderar kommunfullmäktiges beredningarna att: 

 Säkerställa att beredningarna upprättar protokoll på ett strukturerat sätt för att 

underlätta uppföljning och följsamhet i enlighet med gällande arbetsordning. 

 

 

Göteborg den 8 mars 2022 

 

 

 

 

 

Anna Hellqvist  

Verksamhetsrevisor  

Ernst & Young AB 

 

 

 

  

    

Christoffer Henriksson   Liselott Daun 

Certifierad kommunal yrkesrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst & Young AB   Kvalitetssäkrare  

    Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Bakgrund  

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll4 

I revisorernas revisionsplan för 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i 

denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. 

I 5 kap. 3 § anges att kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta ett program med mål 

och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska 

det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn 

ska tillgodoses.  

I 10 kap. 8 § anges att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten när skötseln 

av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

Lag (2019:835). 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar 2018-06-25 

De ordinarie fullmäktigeberedningarna är: Demokratiberedningen, välfärdsberedningen, 

ekonomi/personalberedningen och beredningen för miljö- och fysisk planering. 

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till 

beredningen. 

En fullmäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 

fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som 

fullmäktigeberedningen finner påkallade. 

Fullmäktige får tillsätta ett eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 

ärende eller behandling av en viss fråga. 

För fullmäktigeberedningar ska tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 

om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Reglemente för kommunstyrelsen (2019-10-10) 

Av kommunstyrelsens reglemente framkommer att kommunstyrelsen är kommunens 

verksamhetsnämnd med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders och 

gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 

verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och sådana kommunalförbund som 

kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att 

verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, 
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avtal och av kommunfullmäktige fastställda program och direktiv. Kommunstyrelsen ansvarar 

för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska även bereda eller yttra sig 

i alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. I sin beredning ska kommunstyrelsen 

särskilt beakta lagligheten och de ekonomiska förutsättningarna.  

Kommunstyrelsen följer upp samt samordnar styrningen och ledningen av den kommunala 

verksamheten, vilket bland annat innebär att kommunstyrelsen ska: 

 Övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning utförs 

ändamålsenligt och ekonomiskt.  

 Inom ramen för sin uppsiktsplikt utöva uppsikt över nämnder, bolag, 

kommunalförbund, privata utförare och den verksamhet som bedrivs tillsammans 

med andra kommuner genom avtalssamverkan enligt lag.  

 Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens egendoms- och medelsförvaltning och 

därmed följa av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer. Kommunstyrelsen har också hand om 

övrig ekonomisk förvaltning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänst, 

hälso- och sjukvård, stöd och service till funktionshindrade och insatser i 

arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen ansvarar inte för myndighetsutövning mot 

enskild. När det i lag eller annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 2 kap. 4 

§socialtjänstlagen (2001:453) fullgör kommunstyrelsen de uppgifter som författningen avser 

med undantag för myndighetsutövning mot enskild.  

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är arbetsgivare för kommunens alla 

anställda och ansvarar för arbetsmiljöfrågor  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 

socialtjänsten, hälso- och sjukvården och utbildningsområdet (med undantag av 

myndighetsutövning mot enskild som handläggs av sociala myndighetsnämnden). 

Kommunstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar för goda möjligheter till 

fritidsaktiviteter för kommunmedlemmarna samt skapa förutsättningar för ett rikare kulturliv.  

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och tekniska frågor, såvitt det inte rör 

myndighetsutövning mot enskild. 

Reglemente för sociala myndighetsnämnden (2019-10-10) 

Den sociala myndighetsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

myndighetsutövning mot enskild inom socialtjänstens område. Till socialtjänstens område 

räknas det som sägs i lag eller författning om socialnämnd och som avser myndighetsutövning 

mot enskild. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Bostadsanpassningsbidrag. 
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 Färdtjänst. 

 Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. 

 Stöd och service för funktionshindrade. 

 Att uppdatera de regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom  

 nämndens ansvarsområden. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur man fullgjort de uppgifter som 

delegerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för tekniska myndighetsnämnden (2019-10-10) 

Tekniska myndighetsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens myndighetsutövande 

uppgifter inom ramen för plan- och byggväsendet (med undantag för översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser), miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelsområdet. 

Nämnden fullgör utöver ovanstående kommunens uppgifter inom följande områden: 

 Ordna smittrening vid fall av allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. 

 Beslut om bygglov, förhandsbesked, startbesked och andra till bygglovsprocessen 

hörandebeslut.  

 Tillsyn och andra uppgifter inom byggväsendet, exempelvis funktionskontroll av 

ventilationssystem och kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar.  

 Beslut om serveringstillstånd, tillsyn och övriga uppgifter enligt alkohollagen. 

 Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om tobak och liknande produkter. 

 Registrering och tillsyn av registreringslotterier 

 Tillsyn enligt strålskyddslagen och tillhörande förordning vad gäller kosmetiska 

solarier och radonhalter i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

 Utfärda sanitetsintyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa. 

 Prövning och tillsyn som ligger på kommunen enligt lag om gaturenhållning och 

skyltning. 

 Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i vissa fall 

enligt lagom flyttning av fordon. 

 Kontrollera efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämnden fullgjort de uppgifter som 

delegerats från fullmäktige till nämnden. 

Reglemente för överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

(2014)5 

Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner har i avtal kommit överens om att från 

och med 1 januari 2015 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Stenungsund är 

 

5 Antaget av kommunfullmäktige i Lilla Edet 2014-03-19, Orust 2014-04-10, Tjörn 2014-06-11 och Stenungsund 

2014-05-19. 
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värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. 

Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som 

åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning inom 

överförmyndarverksamheten. Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sin 

organisation inom ramen för den för nämnden fastställda budgeten. 

 

Reglemente för intern kontroll (2013-04-22) 

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 

kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 

utifrån koncernens behov av kontroll. Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande 

anvisningar, regler samt tillämpningsanvisningar för/av/till detta reglemente. 

Vidare ansvarar kommunstyrelsen för följande:  

 Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. 

 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

de kommunala företagen. 

Kommunstyrelsens utskott  

Kommunstyrelsens utskott ska bereda samtliga ärenden gällande intern kontroll inom 

utskottets kompetensområde innan de beslutas av kommunstyrelsen. Utskotten ska löpande 

informera sig om den interna kontrollen i verksamheter inom sitt kompetensområde.  

 

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden  

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen av 

myndighetsutövningen inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

Reglemente för intern kontroll (2021-10-07) 

Kommunstyrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god 

intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll (upprätta 

kontrollorganisation) inom koncernen samt att se till att det organiserade arbetet utvecklas 

utifrån koncernens behov av kontroll.  

 Kommunstyrelsen ska upprätta kommunövergripande anvisningar, regler samt 

tillämpningsanvisningar till detta reglemente. 

 Kommunstyrelsen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
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kontrollsystemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen. 

 Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i utförd intern kontroll utvärdera 

kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov förbättra systemet. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

myndighetsnämnderna och överförmyndaren. 

 Kommunstyrelsen ska årligen informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 

de kommunala bolagen. 

 

 

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden  

Myndighetsnämnderna och överförmyndarnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom 

respektive nämnds ansvarsområde.  

 

Kommundirektör  

 

Kommundirektör ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls inom den gemensamma 

förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. 

 

Samtliga anställda 

 

Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler, anvisningar, rutiner med mera Brister som 

upptäcks genom den interna kontrollen eller brister i kontrollsystemet ska rapporteras till 

överordnad chef omedelbart. Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella 

tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Syftet med den 

omedelbara rapporteringen är att man inom respektive verksamhet omgående ska kunna vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som uppmärksammats. Alla brister som 

hittas i internkontrollarbetet ska dokumenteras. 

 

Revisorer  

 

Revisorerna prövar om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Revisorernas kontrollerar att respektive nämnd har fungerande system för intern kontroll. 

 

Riktlinjer för intern kontroll (2018-05-28)6 

Av riktlinjer för internkontroll framgår att kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna ska: 

 Upprätta en organisation för genomförande av den interna kontrollen. Varje år göra en 

risk- och väsentlighetsbedömning för att identifiera riskområden 

 

6 Nya riktlinjer för internkontroll antogs av kommunstyrelsen 2022-01-10. Inom ramen för denna 

granskning som avser 2021 görs bedömning utifrån tidigare riktlinjer.  
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 Varje år, utifrån risk- och väsentlighetsbedömning, besluta om internkontrollplanför 

nästkommande år och för myndighetsnämndernas del också skriftligen informera 

kommunstyrelsen om beslutet och internkontrollplanen.  

 Minst två gånger varje år informera sig om resultatet av utförd granskning besluta om 

eventuella åtgärder och för myndighetsnämndernas del skriftligen informera 

kommunstyrelsen om beslutet och granskningsrapporten.    

 

Stenungsund kommuns ekonomiska styrprinciper  

I Strategisk plan 2021–2023 budget 2021 framgår Stenungsunds kommuns ekonomiska 

styrprinciper. Syftet med de ekonomiska styrprinciperna är att klargöra ansvar och 

befogenheter samt erhålla en effektiv administrativ hantering och en god ekonomisk 

hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet ska bedrivas på 

ett sätt som säkerställer att även kommande generationer får en bra kommunal service samt 

att maximal nytta uppnås med minsta möjliga resursåtgång. 

 

Befogenheter och ansvar 

Strategisk plan beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i juni. Mål som finns i Strategisk plan är 

överordnade mål eller inriktningar tagna i andra dokument. Kommunstyrelsen (KS) ansvarar 

för att beslutade mål uppnås inom ramen för respektive verksamhets budget. Ramen binds på 

den nivå som redovisas i Strategisk plan under rubriken ”Ramar”. Tilldelad ram utgör den 

yttersta gränsen för resursförbrukningen inom respektive verksamhet och är överordnat mål 

och servicenivå. 

Utgångspunkten är att den budget som KF fastställt ska gälla hela året och endast i undantag 

ändras. Ändringar får endast göras av KF. Ekonomichefen äger rätt att göra teknisk justering 

av ram mellan verksamheterna. Detta gäller även investeringsanslag. Större 

verksamhetsförändringar kräver alltid politiska beslut. 

 

Hantering av årliga över- och underskott  

Huvudprincipen är att över- och underskott inte förs med till nästa år. Undantag kan medges 

för projekt som löper över flera år samt om synnerliga skäl föranleder en överföring. 

För påbörjade investeringsobjekt som fortsätter över årsskiftet är huvudregeln att 

investeringsanslag som ej använts under budgetåret överförs till nästa år efter beslut i KF. En 

bedömning ska göras av sektorchef avseende beloppets storlek. Avstämning ska ske med 

ekonomichef. 

 

Förvaltningens rapportering 

Ekonomichef ansvarar för att en samlad uppföljning av kommunen görs. Rapportering till KS 

görs per tertial, det vill säga i april, augusti samt december (årsredovisning). En förenklad 

uppföljning görs även per mars och oktober. Formell rapportering till utskott sker per april, 

augusti samt december. Dock åligger det sektorchef att löpande rapportera om ekonomin till 

utskotten och vid befarade underskott presentera åtgärder för en budget i balans. Vid avvikelse 

mot budget ska KS informeras. Kommunstyrelsen har ekonomiskt uppföljningsansvar för allt 
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som inte är destinerat något annat utskott; kommunövergripande, kommunledning, 

finansverksamhet och ägarstyrning av bolag. 

 

Utskottens rapportering 

 

Utskotten följer löpande upp verksamheterna för att säkerställa att de bedrivs inom givna 

ekonomiska ramar. I de fall där politiska beslut krävs för de åtgärder som förvaltningen 

presenterar för att nå budget i balans, ska utskotten lämna förslag på åtgärder till KS. 

 

Kommunstyrelsens rapportering 

Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige vid: 

 Uppföljning och prognos jan-april.  

 Delårsrapport jan-augusti. 

 Årsredovisning, helår. 

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

samt i årsredovisningen. 

Budgetansvar 

Budgetansvaret innebär en skyldighet för varje chef att planera och genomföra verksamheten 

inom fastställda ramar för att nå uppsatta mål. Detta gäller för såväl drift som investering. För 

att verksamheten ska kunna utföras så att resurstillgången ligger inom fastställd budget, krävs 

att budgetansvariga fortlöpande följer upp och analyserar budgetavvikelser. Respektive chef 

ska omgående rapportera till överordnad chef om ett underskott befaras samt omgående ta 

fram åtgärder för att nå balans vid årets slut. 

Kommundirektören ansvarar för att hela kommunens budget är i balans. Sektorchef ansvarar 

för att sektorn håller sig inom tilldelad budget. Verksamhetschef ansvarar för att verksamheten 

håller sig inom tilldelad budget och enhetschef ansvarar för att enheten håller sig inom tilldelad 

budget. 

Om åtgärder kräver politiska beslut ska skrivelse med förklaring till avvikelsen och förslag på 

åtgärder tillställas utskottet samtidigt som underskottet presenteras för utskottet. 

Om utskottets beredning resulterar i en bedömning att alla möjligheter för att eliminera ett 

prognostiserat underskott framstår som omöjliga att genomföra lyfts frågan till KS. I de fall KS 

förslag till åtgärder är av principiell beskaffenhet eller av annars av större vikt, krävs beslut i 

KF. 

 

Program för uppföljning av privata utförare (2017-12-18) 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa att all kommunal verksamhet bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer kommunfullmäktige har bestämt. 

När skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till en privat utförare genom avtal 

ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. 

 

Kommunens uppföljning av privata utförare ska syfta till att: 
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 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med kommunens mål, avtal och 

upphandlingsunderlag. 

 Kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

 Möjliggöra allmänhetens insyn. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sina respektive ansvarsområden 

och svarar för att kontrollen och uppföljningen regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar 

som tecknas med privata utförare. Avtalen ska innehålla krav på att utföraren ska medverka 

vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis lämna statistik och verksamhetsmått 

till kommunen, lämna statistikuppgifter till nationella register, lämna uppgifter från 

verksamhetens klagomålshantering eller delta i brukarenkäter som kommunen bestämmer. 

Avtalen ska även reglera allmänhetens insyn i verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen ska, utifrån detta program, årligen utarbeta en uppföljningsplan för när och 

på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. 

 

Planen ska innehålla: 

 

 Vad som ska följas upp, t.ex. nyckeltal, mål. 

 Vilka former för uppföljning som ska användas. 

 Vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen. 

 Tidsplan. 

 Former för återkoppling av resultat till kommunstyrelsen. 

 

Uppföljningen av privata utförares verksamhet behöver anpassas till den verksamhet som 

bedrivs. Det innebär att kommunstyrelsen måste ta ställning till vilken/vilka typer av uppföljning 

som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och tillsyn är 

reglerat i lag, styr detta vilka typer av uppföljning som är möjlig. 

 

Kommunstyrelsen ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det 

möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.  

 

Bilaga 3. Styrning i Stenungsunds kommun  

I strategisk plan 2021–2023 och budget 2021 beskrivs styrningen i Stenungsunds kommun. 

Utgångspunkt är kommunallagens bestämmelser om att kommunstyrelsen leder och 

samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet. Processen utgår från att 

Kommunfullmäktige i juni fastställer budgeten för nästkommande år. Från och med budgetåret 

2020 är det ekonomi- och personalberedningen som bereder budgeten. Den strategiska 

planen innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en 

ekonomisk plan för tre år varav budgetåret är periodens första år. I planen anges skattesatsen 

och verksamheternas anslag/ramar. Av planen framgår hur verksamheten ska finansieras och 

hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten anges 
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mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

 

I Stenungsunds kommun har kommunfullmäktige tillsatt fyra beredningar, som är 

kommunfullmäktiges verktyg för att bereda politiska framtids- och visionsfrågor inför debatt och 

beslut i fullmäktige. Kommunstyrelsen har en övergripande ledningsfunktion och ansvarar 

bland annat för att bereda och yttra sig i de ärenden som föreläggs kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ser till så att kommunfullmäktiges beslut genomförs och att återrapportering 

sker till kommunfullmäktige. 

 

Ekonomi/personalberedningen bereder, på uppdrag av kommunfullmäktige, budgeten för 

planperioden och nästkommande år. Det inkluderar att bereda ärenden som enligt beslut i 

kommunfullmäktige ska beaktas i nästa årsbudget. Ekonomi/personalberedningen sam-ordnar 

dessutom arbetet med inriktningsmål och lokalresursplanering som är en del av den 

strategiska planen. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta budgeten för nästkommande 

år och planåren. 

 

I Stenungsund finns det två utskott som bereder ärendena åt kommunstyrelsen, Allmänna 

utskottet och Välfärdsutskottet. Välfärdsutskottet bereder ”mjuka” frågor som exempelvis 

utbildning, förskola, särskilda och ordinära boenden samt individ och familjeomsorg. Övriga 

frågor, exempelvis tekniska och kommunövergripande hanteras av allmänna utskottet. I 

Stenungsunds kommun finns följande nämnder: Social myndighetsnämnd, Teknisk 

myndighetsnämnd, Valnämnd och Överförmyndarnämnd. 
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Bilaga 4: Källförteckning 

Dokumentförteckning  

 Ansvarsfördelning i ekonomiska processer 

 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna, 2021 

 Reglemente för intern kontroll 2013, 2021 

 Riktlinjer för intern kontroll  

 Delårsuppföljning internkontroll  

 Program för uppföljning av privata utförare  

 Uppföljningsplan vinterväghållning 

 Strategisk plan 2021–2023 inkl. ekonomiska styrprinciper, Budget 2021 

 Årshjul för kommunstyrelsen, allmänna utskottet och välfärdsutskottet  

 Sammanträdesprotokoll 2021 för kommunstyrelsen, tekniska myndighetsnämnden 

och kallelser 2021 för sociala myndighetsnämnden  

 Minnesanteckningar/protokoll från beredningarna, ägardialoger och nämnddialoger  

 Reglemente för kommunstyrelsen och myndighetsnämnderna   

 Delårsrapport per april och augusti 2021, Stenungsunds kommun 

 Uppföljning och prognos per mars, T1, T2 och oktober Stenungssunds kommun 

 

Dialog  

 Kommunstyrelsen presidium 2021-11-10 

 

 

 

 

 

357



W stenungsunds kamrnun

StenungsunrJs kommunkontor

Ank ?8?2 -83- 'i 2

Dnr -l-itel

Kommunrevisionen
Till Kommunfullmäktige

G ru nd lägga nde gra nskn in g 2O2t

Kommunrevisionens sakkunniga biträde EY har på vårt uppdrag genomfrirt en granskning av
kommunstyrelsen och dess utskott, myndighetsniimnderna samt kommunfullmäktiges
beredningar. Syftet med granskningen är att ge kommunrevisionen underlag fiir den fuliga
ansvarsprövningen.

De sakkunnigas samlade bedömning ar att kommunstyrelsen och beredningarna delvis
s?ikerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlider som
kommunfullmiiktige beslutat samt att kommunstyrelsen delvis säkerställt en tillräcklig
uppftiljning och rapportering. Enligt de sakkunnigas uppfattning ftireligger det risk att
uppsikten över privata utftjrare inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen har enligt de sakkunnigas
bedömning siikerställt en tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att det fortfarande finns brister vad gäller beredningarnas protokollftiring.

Kommunrevisionen har behandlat granskningen och överlämnar den härmed till
kommunfu llmåikti ge ftir kåinnedom.

Stenungsund den 15 mars2022

-For

q"d.W
Gillenius Pia Andell

vice ordftirandeOrdfiirande

Bilaga : Stenungsunds kommun, Grundläggande granskning 202I, Ernst & Young, februari
2022

358



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 270 Dnr: KS 2022/166 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med korrekt 
sammanställning av obesvarade motioner inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linda-Maria Hermansson (C) tillstyrker förvaltningens förslag, men uppmärksammar att 
tjänsteskrivelsens tabell med sammanställning av motioner delvis inte är helt korrekt.  
 
Olof Lundberg (S) föreslår, mot bakgrund av vad Linda-Maria Hermansson (C) framfört, att 
förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med korrekt sammanställning av 
obesvarade motioner inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag, 
men tillägg enligt Olof Lundberg (S), och konstaterar att så sker.  
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 
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Information Dnr KS 2022/166
2022-09-19

 
Marcus Starcke 
Sektorchef 
 
Komplettering gällande oavslutade motioner 
 
 

 

Marcus Starcke  
Sektorchef  
 

Motion och motionär Anmäld till 
kommunfullmäktige 

Beredningsansvar Prognos 

Motion om utredning av 
användningsområden 
för obyggbar mark, 
initierad av Johan 
Jönsson (M) 
  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-05-12 § 94 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår 
inom förvaltningen. 

Motion om 
fritidspolitisk plan 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L)  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-06-08 § 133 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022.  

Motion om att eliminera 
utsläpp av 
läkemedelsrester vid 
Strävliden initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-12-16 § 219 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 
  
 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till 
september 2022. 

Motion om en 
friluftstriangel för hälsa 
och lokalturism 
initierad av Alexandra 
Ward-Slotte (M) 
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-06-08 § 132 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 
  
 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 

Äldre än ett år 
Inför utmaningsrätt i 
Stenungsunds kommun 
- Maria Renfors (M).  
  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till 
Välfärdsberedningen, 2019-11-
14 § 157. 

Hanteras inom 
Välfärdsberedningen 

Motion om 
tjänstekoncession för 
drift av hamnen 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L)  
 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
  

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/166
2022-08-29

 
Alexander Westerberg Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Redovisning av oavslutade motioner 2022 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar informationen om oavslutade motioner. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte är färdigberedda. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes.  
 
Beskrivning av ärendet 
Totalt finns fem obesvarade motioner, varav en bereds av Välfärdsberedningen. Två 
obesvarad motioner är äldre än ett år.  
 
De obesvarade motionerna är: 
 
Motion och motionär Anmäld till 

kommunfullmäktige 
Beredningsansvar Prognos 

Motion om utredning av 
användningsområden 
för obyggbar mark, 
initierad av Johan 
Jönsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-05-12 § 94 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Utredning pågår 
inom förvaltningen. 

Motion om 
fritidspolitisk plan 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2022-06-08 § 133 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 

Motion om att eliminera 
utsläpp av 
läkemedelsrester vid 
Strävliden initierad av 
Lillemor Arvidsson (M) 

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-12-16 § 219 

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 
  
 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till 
september 2022. 
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Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke 
Sektorchef  
 
 
Beslut skickas till 
Alexander.Westerberg@stenungsund.se 

 

Motion om 
tjänstekoncession för 
drift av hamnen 
initierad av Lisbeth 
Svensson (L)  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2021-03-04 §60 
  

Motionen har av 
kommunfullmäktiges presidium 
remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning 

Behandling i 
kommunstyrelsen är 
beräknad till oktober 
2022. 

Äldre än ett år 
Inför utmaningsrätt i 
Stenungsunds kommun 
- Maria Renfors (M).  
  

Anmäld till 
kommunfullmäktige 
2019-10-10 § 135.  

Kommunfullmäktige gav 
beredningsuppdrag till 
Välfärdsberedningen, 2019-11-
14 § 157. 

Hanteras inom 
Välfärdsberedningen 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 280 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut välfärdsutskottet 2022-08-31 § 63 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 76 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 

 
 
 

364



 
 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 76 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Välfärdsutskottet
2022-08-31

  
 
 
 
 
§ 63 Dnr: KS 2022/700 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 
 
Beslut 
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/700
2022-07-27

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestiderna för kommunfullmäktige för 2022 till 
följande torsdagar kl.18.00: 

26 januari (allmänpolitisk debatt), 2 februari, 9 mars, 20 april, 17 maj (obs onsdag pga. Kristi 
himmelsfärd), 8 juni (klockan 17:00), 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 
december. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nästkommande års sammanträdestider för 
kommunfullmäktige.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 och har ingen påverkan på 
barn. 
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
De globala målen i Agenda 2030 berörs inte direkt av ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-27 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

  
 
 
 
 
§ 282 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut allmänna utskottet 2022-08-30 § 74 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
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Protokoll
Kommunstyrelsen
2022-09-19

Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

 

Protokoll
Allmänna utskottet
2022-08-30

  
 
 
 
 
§ 74 Dnr: KS 2022/398 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2022/398
2022-07-22

 
Maja Liisa Odelius Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Redovisning av partistödet 2021 samt utbetalning av partistöd för 
2023 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige noterar partiernas redovisning av hur partistödet har använts 2021 och 
beslutar att betala ut partistöd för år 2023 enligt följande: 

Centerpartiet 76 797 kronor 
Liberalerna 94 185 kronor 
Kristdemokraterna 76 797 kronor 
Miljöpartiet 59 409 kronor 
Moderaterna 233 289 kronor 
Socialdemokraterna 268 065 kronor 
Stenungsundspartiet 76 797 kronor 
Sverigedemokraterna 111 573 kronor 
Vänsterpartiet 76 797 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får ge partistöd för att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Varje år 
ska partierna inkomma med underlag som redovisar hur partierna har använt föregående års 
partistöd för att erhålla stöd för nästkommande år. Samtliga partier har lämnat in redovisning 
inom föreskriven tid, det vill säga senast 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen 
ger möjlighet för kommunen att granska att partistödet används till det syfte som stödet ges.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under december månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Det framgår av kommunallagen att kommuner får ge stöd till partier för att stärka deras 
ställning i den lokala demokratin (4 kap. 29 §). Ett krav för att få partistöd är att en skriftlig 
redovisning lämnas in för hur stödet använts förgående år. Redovisningen ska avse perioden 1 
januari-31 december och lämnas in senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska kontrollera att redovisningen ger en 
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rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport/bedömning ska 
bifogas redovisningen (4 kap. 31 §).   
 
Av kommunens regler för partistöd (4 §) framkommer det att vid fördelningen av partistöd 
beaktas endast mandat för vilken vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistöd 
utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Partistöd lämnas inte till så 
kallade ”tomma stolar”. En stol betraktas som tom när länsstyrelsen inte har något namn att 
tillgå vid ny sammanräkning efter avsägelse från en ledamot i fullmäktige (SKR:s cirkulär 
14:12).  
 
Av Sverigedemokraternas sju mandat i kommunfullmäktige har två mandat/stolar varit 
vakanta en längre tid än sex månader. Bedömning är därför att Sverigedemokraternas 
partistöd för år 2023 ska minskas med en summa motsvarande två mandatbelopp (totalt 
34 776 kronor). Sverigedemokraterna erhåller dock mandatbelopp för tidigare partikamraterna 
som nu betecknas som oberoende, eftersom mandaten fortfarande tillhör partiet.  
 
Miljöpartiet inkom med sin redovisning 28 juni, men underskrift av granskare saknades. 
Miljöpartiet kompletterade med underskrift av granskare 26 juli. Enligt reglerna för partistöd 
(5 §) utbetalas inget stöd om redovisning och granskningsrapport inte har lämnats in inom 
föreskriven tid. Förvaltningens bedömning är Miljöpartiet bör erhålla partistöd för år 2023, då 
själva redovisningen inkom i tid. Det uppdagades först den 26 juli att granskares underskrift 
saknades, när detta påtalades för Miljöpartiet kompletterades redovisningen med underskrift 
omgående. Om Miljöpartiet fått informationen redan den 28 juni hade de haft chansen att 
komplettera i tid. 
 
Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat som fördelas enligt 
följande: 

20 % av prisbasbeloppet per parti och år. 
80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 

År 2022 beräknas prisbasbeloppet till 48 300 kronor. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Finansiering sker inom ram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet avser redovisning av partistöd och har ingen påverkan på barn.  
 
Bedömning utifrån Agenda 2030 
Ärendet berör mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-22 
Partistöd 2023, beräkningsunderlag 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Centerpartiet 2022-06-22 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Liberalerna 2022-06-20 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Kristdemokraterna 2022-06-29 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Miljöpartiet 2022-06-28, kompletterad 2022-07-
26 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Moderaterna 2022-06-23 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Socialdemokraterna 2022-05-13 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Stenungsundspartiet 2022-06-17 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Sverigedemokraterna 2022-06-30 
Redovisning av kommunal partistöd 2021 – Vänsterpartiet 2022-03-29 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke Helena Maxon 
Sektorchef Administrativ chef  
  
 
Beslut skickas till 
Majaliisa.odelius@stenungsund.se 
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Prisbasbelopp 2022 = 48 300
Partistöd

2023 basbelopp 2022 48 300                                       
S 14 24 633 243 432 268 065 45% av 48 300 21 735                                       
M 12 24 633 208 656 233 289 ledamöter 51                                               
Kd 3 24 633 52 164 76 797 21735*51= 1 108 485                                  
L 4 24 633 69 552 94 185
V 3 24 633 52 164 76 797 20%
C 3 24 633 52 164 76 797 20 %= grundbelopp 221 697                                     9            24 633         (per parti)
Mp 2 24 633 34 776 59 409
SD 5 24 633 86 940 111 573 80%=mandatbelopp 886 788                                     51         17 388         (per mandat)
ST 3 24 633 52 164 76 797
Mandat: 51

51 221 697 852 012 1 073 709

SD:s partistöd har reducerats med två mandatbelopp, 17 388 kronor x 2, med anledning av två tomma stolar. 

Ursprungligen skulle SD ha fått partistöd för 7 mandat.

Parti Mandat Grund- 
belopp

Belopp/ 
mandat
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Protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 


 


 


Plats och tid:           Stenungsundshem. Lokal Styrbord  


              2022-09-09 kl. 08.30-12.00 


 


Närvarande:  Jan Rudén Ordförande  


 Helena Nävergårdh Vice ordförande   


 Gunnar Pettersson 


Bo Karlsson 


Lennart Svensson 


Torbjörn Spaak 


Claes Olsson 


Michael Ernfors 


Ledamot 


Ledamot 


Ledamot 


Suppleant 


Suppleant 


Suppleant 


 


    


Övriga Andreas Bergstrand 


Thomas Dahl 


Anders Rollings 


Svante Lahti 


Lennart Skoglund 


Förvaltningschef 


Projektchef 


Marknadschef 


VD 


Personalrepresentant 


 


    


    


Delges Ingela Lovehammer 


Håkan Hermansson 


 


Suppleant 


Suppleant 


 


 


     


    


    


    


    


    


    


§ 1. Mötets öppnande 


Ordförande Jan Rudén hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 


 


§ 2. Val av justerare 


Lennart Svensson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


Justering sker digitalt senast den 16 september 2022. Justering av punkten 6  


förrättas av Claes Olsson jämte Michael Ernfors.  


 


§ 3. Föregående mötesprotokoll 


 


Styrelsen beslutade att: 
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- godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 


 


§ 4. Godkännande av dagordning 


Föreslagen dagordning hade sänts med kallelsen till ledamöterna.  


 


Styrelsen beslutade att: 


 


-      fastställa dagordningen. 


 


§5. Revidering av delegation för firmateckning 


Då bolaget anställt ny personal föreslås ändringar i delegationen för 


firmateckning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen delegationsordning (bilaga 2) 


 


§6. Upphandling/investering Hasselhöjden kv1 och kv2  


Ordförande samt vice ordförande meddelar Jäv och lämnar sammanträdet under 


denna punkt. 


 


Tjänstgörande suppleanter för denna punkt är Michael Ernfors samt Claes 


Olsson.   


 


Till att föra ordet vid denna punkt föreslås och utses Lennart Svensson i 


ordförandes ställe.  


 


Andreas Söder från kommunens upphandlingsenhet deltog vid denna punkt och 


redogjorde för kommunens upphandlingsprocess för styrelsen. Lennart Svensson 


begär ordet och föreslår att bolaget arbetar fram en kommunikationsplan 


gällande hur upphandlingen gått till för att på ett bra sätt kunna möta frågor 


från media och medborgare.    


 


Ett förslag till investeringsram om totalt 150 miljoner kronor för projektet 


lämnades av bolagets ledning. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- föreslå kommunfullmäktige att fastställa investeringsramen 


 


 


§7. Redovisning av styrelsens arbetsordning 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand.  
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Styrelsen beslutade att: 


 


- anta föreslagen revidering av styrelsens arbetsordning (bilaga 2) 


 


§8. Anställning av ekonomichef 


Efter förevarande rekryteringsprocess förslås styrelsen att anställa Maria 


Härström som ny ekonomichef. VD Svante Lahti har deltagit i 


rekryteringsprocessen.   


   


Styrelsen beslutade att: 


 


- anställa Maria Härström som ny ekonomichef. 


 


§9. VD-rapport 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand jämte Svante Lahti. 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


 


§10. Info Ekonomi 


Ärendet föredrogs av Andreas Bergstrand som presenterade tertialbokslut samt 


prognos 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


 


§11. Info marknad/uthyrning 


Punkten föredrogs av Anders Rollings. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 


- ge ledningen i uppdrag att redovisa ett upplägg för hur vi hanterar 


bostadskön samt statistiken för denna. Detta uppdrag redovisas på 


styrelsemöte i oktober.  


 


§12. Info Förvaltning 


Punkten föredrogs av Andreas Bergstrand. 


 


Styrelsen beslutade att: 


 


- notera informationen till protokollet. 
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§13. Info Projekt 


Punkten föredrogs av Thomas Dahl. 


 


Styrelsen beslutade att: 


     


- notera informationen till protokollet.  


 


§14. Övriga frågor 


Inga övriga frågor anmälda. 


 


§15. Mötet avslutades 


Ordförande Jan Rudén tackade för ett väl genomfört möte. 


 


 


 


Underskrifter: Sekreterare ………………………… 


  Anders Rollings 


 


 Ordförande  ………………………… 


  Jan Rudén 


  


Justerare punkterna 1-5 samt 7-15 


  ………………………… 


  Lennart Svensson 


 


Justerare punkt 6  …………………………. 


  Claes Olsson 


 


Justerare punkt 6  ………………………….. 


  Michael Ernfors 
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