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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 178 Dnr: KS 2019/509

Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
SOLTAK AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05. 
2. godkänna reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt upprättat 
förslag 2019-06-05. 
3. godkänna reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05.
4. Aktieägaravtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommundirektören. 
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta för 
beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan. 
6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkterna 1-3 ovan, fattas av 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

Jäv
Melisa Nilsson (S) och Johan Jönsson (M) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund 
av jäv.

Sammanfattning av ärendet
SOLTAK är ett aktiebolag som ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun och Lilla Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och 
servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-
drift och support. 

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en revidering av bolagsordningen, aktieägaravtalet och 
ägardirektivet för SOLTAK. Syftet med revideringarna är till att SOLTAK ska få ökade 
möjligheter att bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Vidare är syftet att SOLTAK ska stärka sin ekonomi och minska sårbarheten ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

I de reviderade styrdokumenten framgår bolaget ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas efter 
samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  
Ägarrådet har diskuterat de föreslagna revideringarna utifrån ägarkommunernas och bolagets 
behov. Ägarrådet tillstyrker förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Anteckningar från ägarråd i SOLTAK AB 2019-06-05
Förslag till Bolagsordning
Förslag till Ägaravtal
Förslag till Aktieägardirektiv

Beslut skickas till
SOLTAK AB, styrelsen och VD
Kungälvs kommun
Tjörns kommun
Lilla Edets kommun
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

Cecilia Vilén Till kommunfullmäktige

Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för 
SOLTAK AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna reviderad bolagsordning för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05. 
2. godkänna reviderat aktieägaravtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB enligt upprättat 
förslag 2019-06-05. 
3. godkänna reviderat ägardirektiv för SOLTAK AB enligt upprättat förslag 2019-06-05.
4. Aktieägaravtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och av 
kommundirektören. 
5. Kommunens stämmoombud får i uppdrag att på bolagsstämman för SOLTAK AB rösta för 
beslut i enlighet med det som följer av p. 1-3 ovan. 
6. Detta beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut, punkterna 1-3 ovan, fattas av 
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun i SOLTAK AB.

Sammanfattning av ärendet
SOLTAK är ett aktiebolag som ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns 
kommun och Lilla Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och 
servicetjänster inom bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-
drift och support. 

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en revidering av bolagsordningen, aktieägaravtalet och 
ägardirektivet för SOLTAK. Syftet med revideringarna är till att SOLTAK ska få ökade 
möjligheter att bedriva verksamheten effektivt och för att tillgodose målet med samverkan. 
Vidare är syftet att SOLTAK ska stärka sin ekonomi och minska sårbarheten ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. 

I de reviderade styrdokumenten framgår bolaget ska tillse att verksamheten är fullt ut 
finansierad genom avtal med ägarkommunerna. Bolagets budget, som ska beslutas efter 
samråd med ägarkommunerna, får således inte vara underfinansierad.  

Ägarrådet har diskuterat de föreslagna revideringarna utifrån ägarkommunernas och bolagets 
behov. Ägarrådet tillstyrker förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

Beskrivning av ärendet
SOLTAK AB ägs av Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Lilla 
Edets kommun.  Bolaget ska tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom 
bland annat verksamhetsområdena löne- och ekonomiadministration, IT-drift och support. 
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på marknadsorienterade grunder och samtidigt ska det 
kommunala ändamålet samt de grundläggande kommunalrättsliga principerna iakttas. 

Sammanfattningsvis föreslår följande revideringar i de aktuella styrdokumenten: 

1. Bolagsordningen
Av 17 § i bolagsordningen framgår vilka beslut som ska fattas av bolagsstämman, däribland 
fastställande av budget (p. 2), köp och förvärv med mera överstigande 1 mkr (p. 8) samt 
upptagande av lån överstigande 1 mkr samt ställande av säkerhet (p. 9). Det föreslås att dessa 
punkter stryks och att besluten följaktligen framöver fattas av styrelsen i SOLTAK AB istället 
för av bolagsstämman. Bolagets budget ska emellertid upprättas i samråd med 
Ägarkommunerna enligt Ägardirektivet.

2. Aktieägaravtalet
Punkterna 5.4 och 9.2 i aktieägaravtalet innehåller bestämmelser angående ekonomisk 
reglering av förluster i SOLTAK AB:s verksamhet. Det föreslås att aktieägaravtalet tydliggörs 
på sätt att SOLTAK AB ska tillse att Bolaget ska ha full kostnadstäckning för verksamheten 
genom de avtal som tecknas med ägarkommunerna. 

I punkten 9.1 i aktieägaravtalet regleras finansiering av bolagets verksamhet. Verksamheten 
ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom egengenererade medel. 
Debiteringen ska baseras på självkostnadsprincipen och ett administrativt påslag. Det föreslås 
att självkostnadsprincipen tydliggörs på sätt att samtliga kostnader som vid en normal 
affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för 
självkostnadsberäkningen.

3. Ägardirektivet
Punkten 5 i ägardirektivet reglerar SOLTAK AB:s ekonomiska förhållanden. Det föreslås att 
punkten tydliggörs avseende grunden för självkostnadsberäkningen som redovisats ovan 
under rubriken Aktieägaravtalet (p. 9.1.). Vidare tydliggörs att budgeten ska upprättas i 
samråd med Ägarkommunerna. Budgeten ska fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och 
de tjänster som tillhandahålls. Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om 
budgeten är underfinansierad. Därutöver har i p. 4 lagts till att SOLTAK AB ska tillse att 
tillhandahållna tjänster ska uppfylla gällande lagkrav såsom exempelvis offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftningen. Det föreslås 
även tillägg för att kvalitetssäkra internkontrollen i p. 7.5.

I övrigt föreslås vissa redaktionella förändringar i styrdokumenten samt uppdateringar av 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

laghänvisningar med anledning av den nya kommunallagen (2017:725).

Förvaltningens bedömning
Upprättade förslag 2019-06-05 till styrdokument, bilagorna 1-3, innehåller revideringar av 
bolagsordningen (1), aktieägaravtalet (2) och ägardirektivet (3) enligt nedan. Förvaltningens 
bedömning framgår under respektive rubrik. 

1. Bolagsordningen

1.1. Föremål, § 3
– Ingen ändring föreslås

Av § 3, femte stycket, i bolagsordningen framgår att bolaget bedrivas enligt de grundläggande 
kommunalrättsliga principerna såsom exempelvis självkostnadsprincipen. Bolaget ska vidare 
inte bedrivas i vinstsyfte. 

Bedömning
Självkostnaden ska beräknas för varje verksamhet för sig. I princip ska samtliga kostnader 
som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt läggas 
till grund för självkostnadsberäkningen. Den omständigheten att SOLTAK AB kan generera 
vinst strider inte mot bolagsordningen eftersom syftet inte är att gå med vinst. 

Den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen är inte avsedd att gälla avseende relationen 
mellan SOLTAK AB och dess ägare. Principen har emellertid betydelse ur ett 
kommunalrättsligt perspektiv eftersom bolagets verksamhet belastar indirekt 
kommunmedlemmarna. 

Hänvisningen i bolagsordningen till självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyfte 
hindrar inte SOLTAK AB från att öka sina intäkter och stärka sitt eget kapital. Något behov 
av revidering bedöms därför inte föreligga i aktuellt avseende. Ett tydliggörande om 
möjligheten för SOLTAK AB att generera vinst inom ramen för självkostnadsprincipen 
föreslås emellertid infogas i aktieägaravtalet och i ägardirektiven (se nedan p. 1.2 och 1.3). 

1.2. Aktiekapitalet, § 6 
- Ingen förändring föreslås

Av bolagsordningen framgår att aktiekapitalet uppgår till lägst 70 000 kr och högst 280 000 
kr. Aktiekapitalet i SOLTAK AB uppgår i dagsläget till 70 000 kr.

Bedömning
Det finns anledning att överväga att öka aktiekapitalet i SOLTAK AB med hänsyn till 
bolagets verksamhet och med beaktande av reglerna om upprättande av kontrollbalansräkning 
samt dess konsekvenser. Bolagets likviditet förbättras med ett större eget kapital. Det bedöms 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

emellertid inte föreligga något behov att ändra de belopp (70 000 - 280 000 kr) som föreskrivs 
i bolagsordningen. Frågan om eventuellt ytterligare aktiekapital från ägarkommunerna får 
hanteras särskilt i ett annat ärende.

1.3. Bolagsstämmans kompetens, § 17
– Strykningar föreslås 

I bolagsordningen anges ett antal beslut som ska fattas av bolagsstämman, däribland 
fastställande av budget (p. 2), köp och förvärv m.m. överstigande 1 mkr (p. 8) samt 
upptagande av lån överstigande 1 mkr samt ställande av säkerhet (p. 9). Frågan är om dessa 
punkter bör strykas och att dessa beslut följaktligen fattas av styrelsen i SOLTAK AB. 
Bolagsordningen innehåller följande bestämmelse.

”17 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste 
 tre räkenskapsåren.
2. Fastställande av budget för verksamheten. 
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
7. Köp eller försäljning av fast egendom.
8. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 
 värde om 1 000 000 kronor exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle. 
9. Upptagande av lån överstigande ett belopp om 1 000 000 kronor samt 
 ställande av säkerhet. 
10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.”

Bedömning
Av stor betydelse för bedömningen om punkterna 2, 8 eller 9 bör strykas är huruvida ägarna 
vill ha en sådan direkt styrning av bolaget i dessa frågor via bolagsstämman eller om styrning 
istället bör hanteras på ett annat sätt, exempelvis genom fastställande av 
budgetförutsättningar, särskilda ägardirektiv samt vid uppföljning och tillsyn. 

Ytterligare av betydelse vid bedömningen huruvida punkterna bör strykas är att stämmans 
beslutsmandat inte får vara såpass långtgående att bolagsstyrelsens ansvar urholkas i strid mot 
aktiebolagslagen, särskilt med beaktande av att stämman beslutar om ansvarsfrihet. 

Vidare att beakta är att ärenden om upptagande av lån (p. 9) normalt hanteras av respektive 
fullmäktige inom ramen för borgensåtande. Dessutom ska vissa beslut fattas i enighet i 
bolagsstyrelsen enligt p. 8 i aktieägaravtalet, vilket talar för samstämmighet utifrån ett 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

ägarperspektiv. 

Därutöver anges i § 19 i bolagsordningen (jämfört med 10 kap 3 § kommunallagen) att 
fullmäktige ska ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Vidare har SOLTAK AB en 
långtgående informationsskyldighet enligt p. 6 i ägardirektivet.  

I Ägardirektivet har som en konsekvens av ändringarna föreslagits att bolagets budget ska 
upprättas i samråd med Ägarkommunerna. 

Förvaltningen anser vid en samlad bedömning av omständigheterna ovan - vid en avvägning 
mellan ägarkommunernas respektive bolagets ansvarstagande, styrning, kontroll och 
uppföljning - att punkterna 2, 8 och 9 bör strykas. Bolagets budget ska emellertid upprättas i 
samråd med Ägarkommunerna, se nedan Ägardirektivet.

2. Aktieägaravtalet

2.1. Bolagsordning, p. 3.3
- Ändring föreslås

Bolagsordningen är ett styrande dokument som ska ges företräde framför aktieägaravtalet om 
motstridiga uppgifter förekommer i dessa dokument. En ändring föreslås i enlighet härmed. 
Detta överensstämmer vidare med det som anges i ägardirektivet p. 3.2.

2.2. Reglering av förluster, punkterna 5.4 och 9.2
– Ett förtydligande föreslås 

Av aktieägaravtalet framgår att ägarkommunerna ska bära kostnaden för bolagets förluster. 
Detta kan avse förlust avseende viss samverkansfråga (p. 5.4) eller för bolaget i stort 
(p. 9.2). 

Bedömning
Regleringarna i p. 5.4. och 9.2 bör tydliggöras på sätt att det ska framgå att SOLTAK AB är 
ansvarig för ekonomin och att bolaget ska hålla budget. Aktieägaravtalet reglerar endast 
förhållandena mellan ägarna men det bör ändå tydliggöras att SOLTAK AB inte kan åberopa 
dessa bestämmelser för täckning av förluster i verksamheten. Bolaget ska se till att 
verksamheten inte bedrivs med negativt resultat. Det framgår även av ägardirektivet (p. 5) att 
bolaget ska kostnadstäckning genom avtal med ägarkommunerna. 

Förvaltningen föreslår att regleringen av förluster tydliggörs enligt ovan. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

2.3. Finansiering, punkten 9.1
– Ett tydliggörande föreslås

Punkten 9.1 i aktieägaravtalet reglerar finansiering av bolagets verksamhet. Verksamheten ska 
i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom egengenererade medel. Det anges 
vidare att debitering sker enligt debiteringspolicy baserad på självkostnadsprincipen och ett 
administrativt påslag. 

Bedömning
Det bör tydliggöras vad som avses med självkostnadsprincipen. Revideringen bedöms vara 
befogad för att tillgodose en långsiktig hållbar ekonomi. Det bör förslagsvis framgå att 
samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från 
företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för självkostnadsberäkningen. Vid 
kostnadsberäkningen ska hänsyn tas till bolagets, och därmed även ägarkommunernas, behov 
av långsiktig hållbar ekonomi. 

Verksamheten föreslår att aktieägaravtalet förtydligas avseende grunden för 
självkostnadsberäkningen enligt ovan. 

3. Ägardirektivet

3.1 Föremål för bolagets verksamhet
- Ett tillägg föreslås, punkten 4

Det föreslås ett tillägg i p. 4 om att SOLTAK AB ska tillse att tillhandahållna tjänster ska 
uppfylla gällande lagkrav såsom exempelvis offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftningen.

3.2. Ekonomiska förhållanden och självkostnadsprincipen, punkten 5
– Ett tydliggörande och ett tillägg föreslås 

Punkten 5 i ägardirektivet reglerar SOLTAK AB:s ekonomiska förhållanden. 

Bedömning

Ägardirektivet bör tydliggöras avseende grunden för självkostnadsberäkningen på sätt som 
redovisats ovan, punkten 9.1 i aktieägaravtalet. Det föreslås vidare att budgeten ska upprättas 
i samråd med Ägarkommunerna. Budgeten ska fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och 
de tjänster som tillhandahålls. Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om 
budgeten är underfinansierad.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

3.3. Bolagets skyldigheter enligt kommunalrättslig lag
- Ett tillägg föreslås, punkten 7.1.

Bedömning
I punkten 7.1 anges att verksamheten i Bolaget ska bedrivas enligt sakliga och 
marknadsorienterade grunder med iakttagande av det kommunala ändamålet med 
verksamheten och gällande kommunalrättsliga principer. Det föreslås ett tillägg om att syftet 
med Ägarkommunernas samverkan är styrande för verksamheten.

3.4 Samrådsmöten och bolagets styrelse
- Tillägg föreslås, punkterna 7.4 och 7.5.

Punkten 7.4 reglerar vad Ägarrådet ska göra. Styrelsens ansvar framgår av punkten 7.5. 

Bedömning
Det föreslås i punkten 7.4. att Ägarrådet utöver verksamhetsfrågor ska ha ett särskilt fokus på 
ekonomin. 

Av punkten 7.5. framgår att styrelsen ska upprätta en plan för internkontrollen i SOLTAK 
AB. I denna ska styrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt styrelsen säkerställer att 
ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande resultat uppnås i bolaget, 
att kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kontroll upprätthålls 
samt att bedömning och uppföljning av bolagets risker sker. Det föreslås ett tillägg om att 
SOLTAK AB ska informera och tillhandahålla Ägarkommunerna internkontrollplanen och 
uppföljningen av planen.

4. Övrigt – samtliga styrdokument

Hänvisningar i bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektivet till bestämmelser i 
kommunallagen uppdateras enligt nu gällande kommunallag (2017:725).

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att revideringarna av styrdokumenten bidrar till att skapa 
förutsättningar för en långsiktig och hållbar ekonomi för ägarkommunerna och SOLTAK AB. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridiska bedömningar
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

3 kap 1 § aktiebolagslagen (2005:551) reglerar vad som måste finnas med i en bolagsordning.  
Det finns inte något hinder mot att ta in andra föreskrifter i bolagsordningen än de som anges i 
denna bestämmelse. Sådana föreskrifter får emellertid inte strida mot reglerna i 
aktiebolagslagen eller mot någon annan lag eller författning och inte heller vara sinsemellan 
motstridiga. Enligt 3 kap 4 § aktiebolagslagen ska ändringar i bolagsordningen beslutas av 
bolagsstämman. Av 22 § i gällande bolagsordning för SOLTAK AB framgår att 
bolagsordningen inte får ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun. 

Aktieägaravtalet är ett avtal mellan ägarkommunerna i SOLTAK AB och reglerar ägarnas 
inbördes förhållanden. Det finns inget lagkrav om att det måste finnas ett aktieägaravtal. Det 
står ägarkommunerna i princip fritt att i aktieägaravtalet reglera det som parterna önskar med 
de begränsningar som följer avtalslagens (1915:218) och kommunallagens (2017:725) 
bestämmelser. Ändringar i avtalet förutsätter att ägarkommunerna kommer överens därom 
genom beslut i kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Aktieägaravtalet ska beslutas 
(noteras) på bolagsstämman i SOLTAK. 

Syftet med ägardirektivet för SOLTAK AB är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget. 
Utöver detta generella ägardirektiv kan ägarkommunerna ge direktiv till SOLTAK AB genom 
särskilda beslut. Det finns inget lagkrav om att det måste finnas ägardirektiv. Ändringar i 
ägardirektivet beslutas av kommunfullmäktige i ägarkommunerna. Genom att ägardirektivet 
därefter beslutas av bolagsstämman blir direktivet även gällande för bolagets styrelse.  

Den juridiska bedömningen är att föreslagna revideringar är i enlighet med aktiebolagslagens 
och kommunallagens bestämmelser samt annan tillämplig lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-25
Anteckningar från ägarråd i SOLTAK AB 2019-06-05
Förslag till Bolagsordning
Förslag till Ägaravtal
Förslag till Aktieägardirektiv

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Kicki Nordberg Anette Oscarsson
Kommundirektör Sektorchef 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/509
2019-06-25

Beslut skickas till
SOLTAK AB, styrelsen och VD
Kungälvs kommun
Tjörns kommun
Lilla Edets kommun
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Anteckningar från Ägarråd i Soltak AB 2019-06-05 

Tid 08.00 – 09:35

Plats: Stadshuset i Kungälv, sammanträdeslokal Bryggan 

Närvarande: Anders Holmensköld, politiker Kungälv, Carola Granell, politiker Stenungsund Julia 
Färjhage, politiker Lilla Edet, Martin Högstedt, politiker, Kungälv, Bo Petterson, politiker Stenungsund 
,Rikard Larsson, politiker Tjörn, Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsund, Haleh Lindqvist, 
kommundirektör Kungälv, Pertti Heina, VD Soltak, Åke Sparringsjö, styrelseordförande Soltak, Mats 
Mikulic, kommunjurist Kungälv

Protokollförare: Erik Lindskog, administrativ chef Kungälv. 

1. Nya styrdokument i Soltak AB
Ägarrådet diskuterade dokumenten och utvecklingen i Soltak AB.  Julia Färjhage redovisade 
att det i Lilla Edet finns en oro rörande bolagets ekonomistyrning och transparens, vilket kan 
ha betydelse för frågan om de nya styrdokumenten. 

Carola Granell, Haleh Lindqvist och Kicki Nordberg berättade att det finns en viss upplevelse 
av otydlighet kring Soltak även i deras respektive kommuner men att det hänger samman 
med att basuppdraget inte är tillräckligt tydligt. 

Åke Sparringsjö anför att representanter från bolaget gärna kommer till respektive 
fullmäktige och reder ut eventuella oklarheter.  

Pertti Heina anförde att arbetet med att förtydliga basuppdraget pågår tillsammans med 
kommundirektörerna. 

Beslut: 
Ägarrådet ställer sig bakom de utskickade styrdokumenten. Varje kommun ansvarar för att ta 
upp dem i respektive fullmäktige för beslut under hösten. 

Kungälv tar fram några förslag på tid för nästa ägarråd i höst. 
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Bolagsordning för SOLTAK AB
Organisationsnummer 556939-1187

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är SOLTAK AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom verksamhetsområdena 
löneadministration, ekonomiadministration IT-drift och support. Bolaget kan också 
tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni,  gemensam upphandling, fordonsförsörjning, juridik 
mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik.

Ett nytt tjänsteområde förutsätter att minst 2 av ägarkommunerna beslutar att ge bolaget 
uppdraget att etablera de nya tjänsterna

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som tilldelas av ägarkommunerna. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägarkommunerna eller i ägarkommunernas ställe.

Bolaget kan bedriva upphandlingsverksamhet åt ägarkommunerna och åt sådana juridiska 
personer som innehas av en eller flera av ägarkommunerna. Bolaget kan vara inköpscentral åt 
ägarkommunerna och de juridiska personer som innehas av en eller flera av ägarkommunerna 
och ska i den egenskapen ingå ramavtal och upphandlingskontrakt avseende varor, entreprenader 
och andra tjänster.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer angivna i 2 kap. och 8 kap. 3 
c § kommunallagen (2017:725) som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och 
självkostnadsprincipen. Verksamheten i Bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte. Om Bolaget eller 
Bolaget genom dess dotterbolag bedriver verksamhet som enligt lag ska bedrivas på affärsmässig 
grund ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i den delen.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till ändamål med sin verksamhet att främja ägarkommunernas behov av 
administrativa stödresurser på ett kostnadseffektivt sätt.
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§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av 
kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, denna bolagsordning och ägardirektiv.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens 
beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av 
Bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den taxa för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i den kommun 
Bolaget har sitt säte.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst sjuttiotusen (70 000) kronor och högst tvåhundraåttiotusen (280 000) 
kronor.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 700 aktier och högst 2 800 aktier.

§ 8 Rösträtt
Ingen aktieägare har rätt att på bolagsstämma rösta för mer än en fjärdedel var av aktierna i 
bolaget.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 4 suppleanter med närvaro- och yttranderätt.

Personalrepresentation i styrelsen utses i enlighet med lag (1987:1245) om styrelserepresentation för 
de privatanställda. 

Styrelsen utses genom att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige väljer var sin ledamot 
och suppleant för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige.

Den ledamot som ska vara styrelsens ordförande utses genom likalydande beslut i samtliga 
ägarkommuners respektive kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen har rätt att inrätta arbetsutskott eller andra organ vars befogenheter ska regleras i skriftliga 
instruktioner enligt 8 kap. 5 7 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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§ 10 Verkställande direktör
Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§ 11 Revisorer
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, bolagets årsredovisning 
och räkenskaper utses på årsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer
För samma mandattid som för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Tjörns kommun, 
Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun och Lilla Edets kommun utse vardera en 
lekmannarevisor.

§ 13 Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 15 Aktieägares rätt att delta i årsstämma
Rätt att delta i årsstämma har aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

§ 16 Årsstämma
På årsstämma som ska hållas en gång varje år senast i maj månad ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
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6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas 
granskningsrapport.

7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 
suppleanter.

9. I förekommande fall bekräftelse av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer.

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen 

eller ägardirektiv.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren.

2. Fastställande av budget för verksamheten.
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
7. Köp eller försäljning av fast egendom.
8. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 

1 000 000 kronor exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
9. Upptagande av lån överstigande ett belopp om 1 000 000 kronor samt ställande av 

säkerhet.
10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 -31/12.
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§ 19 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget ska bereda ägarkommunernas kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 20 Firmateckning
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och 
verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får inte avse ensam 
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.

§ 21 Förköpsförbehåll
Samtliga överlåtelser av aktier i bolaget omfattas av förköpsförbehållet. Erbjudande om förköp 
kan endast utnyttjas för samtliga aktier som erbjudandet omfattar.

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). 
Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av förköpsförbehållet ska före överlåtelsen 
anmäla detta hos bolagets styrelse. Bolaget ska lämna en underrättelse om erbjudandet till varje 
förköpsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom två månader från 
överlåtarens behöriga anmälan om avsikten att överlåta aktier.

Begär flera förköpsberättigade förköp beträffande samma aktie, ska företrädesrätten dem emellan 
bestämmas i första hand efter det antal aktier som var och en av dem äger och i andra hand 
genom lottning som verkställs av styrelsen. Förköpsbeloppet ska motsvara akties andel av 
bolagets substansvärde och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpsbeloppet 
blev bestämt.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som 
begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till 
avgörande av skiljemän enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för 
förenklat skiljeförfarande varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljeman.

Om aktier erbjudits till förköp utan att förköp kommit till stånd har aktieägaren rätt att utan nytt 
erbjudande överlåta aktierna. Denna rätt gäller dock endast under sex månader från utgången av 
den tid som anges i tredje stycket ovan eller, vid tvist om förköp, från den dag tiden för talan 
enligt femte stycket ovan löpt ut eller det blev slutligt fastställt att den som begärt förköp inte 
hade förköpsrätt, eller, om den förköpsberättigade inte erlagt priset för aktierna inom den tid som 
anges i fjärde stycket ovan, från tidpunkten då betalningsfristen löper ut.
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§ 22 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan respektive ägarkommuns kommunfullmäktiges 
godkännande.

§ 23 Bolagets upplösning
Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital 
tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

--------------------------

Versionshistorik

Version Datum Utfärdare Status Kommentar

1.0 2013-10-10 Britt-Marie Nilsson Upprättad Antagen av styrelsen SOLTAK AB
1.1 2013-10-14 Britt-Marie Nilsson Ändring Korrigerat datum antagen KF Stenungsund
1.2 2013-12-13 Britt-Marie Nilsson Reviderad Styrelsen beslutar att ”energirådgivning” stryks i § 

3, andra stycket då detta inte godkänns i
kombination med bolagsnamnet av Bolagsverket.

1.3 2014-03-10 Britt-Marie Nilsson Reviderad Samtliga KF har tagit beslut om ändring av 
Bolagsordning. Ny version sänds till
Bolagsverket.

2.0 2017-
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat den 2017- mellan:

(1) Kungälvs kommun, organisationsnummer 212000-1371;

(2) Lilla Edets kommun, organisationsnummer 212000-1496;

(3) Stenungsunds kommun, organisationsnummer 212000-1298;

(4) Tjörns kommun, 212000-1306; 

Parterna kallas nedan gemensamt ”Ägarkommunerna”.

1. Bakgrund
1.1 Ägarkommunerna äger gemensamt bolaget SOLTAK AB, organisationsnummer 556939- 

1187, nedan kallat ”Bolaget”.

1.2 Ägarkommunernas syfte med Bolaget är att inom framförallt stöd- och servicetjänster 
samverka för att säkerställa bra stöd och service till Ägarkommunernas kärnverksamheter 
samtidigt som produktionen av stöd- och servicetjänsterna sker effektivt. Genom att 
skapa större verksamhetsvolymer ska det skapas förutsättningar för lägre pris per 
producerad enhet.

1.3 Varje Ägarkommun kommer successivt att till Bolaget överföra de verksamheter som 
Ägarkommunen beslutar ska hanteras av Bolaget.

1.4 Ägarkommunerna har överenskommit att deras samverkan rörande Bolaget och deras 
respektive ägande av aktierna i Bolaget ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal.

2. Aktieägarnas förbindelse
2.1 Ägarkommunerna förbinder sig att, i enlighet med detta Avtal, bilagd bolagsordning och 

de vid var tid meddelade ägardirektiven, lojalt verka för Bolagets bästa.

2.2 Ägarkommunerna förbinder sig genom detta Avtal att utöva sin rösträtt på bolagsstämma 
och vid styrelsemöten så att för Bolagets verksamhet betydelsefulla bestämmelser uppfylls 
och beslut fattas under Avtalets giltighetstid.

3. Bolaget
3.1 Syfte och föremål

3.1.1 Avsikten med Bolaget är att åstadkomma en legal form för samverkan mellan 
Ägarkommunerna. Samverkan syftar till att Ägarkommunerna ska kunna utföra stöd- och 
servicetjänster mer kostnadseffektivt än om varje Ägarkommun gör det för sig och 
därmed ge medborgarna större nytta för skattepengarna samt att tillföra
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Ägarkommunernas kärnverksamheter mer pengar. Förutom att skapa ekonomiska 
fördelar syftar Bolaget till att skapa kvalitetsvinster genom möjligheten att utöka antalet 
kompetenser i en större verksamhet med lägre sårbarhet.

3.1.2 Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom 
verksamhetsområdena löneadministration, ekonomiadministration IT-drift och 
support. Bolaget kan också tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni, gemensam 
upphandling, fordonsförsörjning, juridik mm, samt specialistfunktioner inom 
samhällsplanering och teknik.

Ett nytt tjänsteområde förutsätter att minst 2 av ägarkommunerna beslutar att ge 
bolaget uppdraget att etablera de nya tjänsterna.

3.1.3 Bolagets verksamhet ska bedrivas åt eller på uppdrag av Ägarkommunerna.

3.1.4 Verksamheten i Bolaget ska bedrivas utifrån sakliga och långsiktigt ekonomiskt hållbara 
principer. Bolaget ska skapa de ekonomiska utrymmen som behövs för att kunna fullfölja 
Ägarkommunernas intentioner avseende det kommunala ändamålet med Bolaget. Bolaget 
ska ha som ekonomiskt mål för sin verksamhet att ge värdebeständighet för insatt 
aktiekapital. Skulle Bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar, utöver tillskjutet 
aktiekapital, tillfalla Ägarkommunerna i proportion till aktieinnehavet.

3.1.5 Verksamheten i Bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte. Om Bolaget eller Bolaget genom 
dess dotterbolag bedriver verksamhet som enligt lag ska bedrivas på affärsmässig grund 
ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i den delen.

3.2 Bolaget som inköpscentral

Bolaget kan i egenskap av inköpscentral bedriva upphandlingsverksamhet åt 
ägarkommunerna och åt sådana juridiska personer som innehas av en eller flera av  
ägarkommunerna. Bolaget kan i egenskap av inköpscentral genomföra upphandlingar, 
ingå ramavtal och upphandlingskontrakt avseende varor, entreprenader och andra 
tjänster. Sådan upphandling syftar till att öka den samlade upphandlingskompetensen, 
skapa större upphandlingsvolymer, högre kvalitet och mer värde för pengarna än vad 
upphandlingar i de enskilda kommunerna kan ge.

3.3 Bolagsordning

Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 1. Om bolagsordningens 
bestämmelser inte stämmer överens med bestämmelserna i detta Avtal, ska 
bolagsordningens Avtalets bestämmelser ges företräde, om inte bestämmelserna strider 
mot tvingande lag.
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4. Bolaget och dess ägare
4.1 Aktiefördelning 

Bolaget ska ha det aktiekapital som framgår av bolagsordningen. Ägarkommunerna äger 
aktier i Bolaget med följande fördelning.

Ägarkommun Aktiekapital Antal aktier

Kungälvs kommun 17 500 175

Lilla Edets kommun 17 500 175

 Stenungsund kommun 17 500 175

Tjörns kommun 17 500 175

4.2 Ägardirektiv

4.2.1 Bolaget ska följa av Ägarkommunerna gemensamt utfärdade ägardirektiv.

4.2.2 Ägardirektiven ska antas av respektive Ägarkommuns fullmäktige och därefter av 
bolagsstämman i Bolaget.

4.3 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ägarkommunerna möjlighet att yttra sig innan 
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

4.4 Lojalitet

4.4.1 Ägarkommunerna förbinder sig att rösta för alla beslut och vidta alla andra relevanta 
åtgärder såvitt avser aktieägandet och Bolagets drift som behövs för att uppfylla villkoren 
i detta Avtal.

4.4.2 Ägarkommunerna förbinder sig att tillse att av Ägarkommunerna utsedda 
styrelseledamöter informeras om villkoren i detta Avtal och att sådana styrelseledamöter 
förbinder sig att agera i enlighet med detta Avtal i sitt uppdrag för Bolaget.

4.5 Ägarrråd 
Envar av ägarkommunerna ska utse två personer som representerar respektive 
kommuns kommunstyrelse att ingå i ett ägarråd. Ägarrådet ska vara ett brett forum 
för ägarna där politiker och tjänstemän diskuterar långsiktiga ägarfrågor. Till 
Ägarrådet ska ägarkommunernas kommunchefer kallas. Utöver verksamhetsfrågor 
ska ekonomin ha et särskilt fokus vid ägarråden. Ägarrådet ska sammanträda minst 
två gånger per år. Därutöver ska ytterligare sammanträden hållas när någon av 
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ägarkommunerna begär det. Kungälvs kommuns representanter ska vara 
sammankallande. 

Ägarkommunernas kommunstyrelser ska enligt 6 kap.  9 § 1 a § kommunallagen (2017:725) 
i årliga beslut pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Kungälvs kommun ska samordna arbetet. 

4.6 Avstående från samverkan

Varje Ägarkommun har rätt att avstå från att delta i en viss samverkansfråga som ska 
drivas av Bolaget. Avstående Ägarkommun ådrar sig inget ansvar för åtgärder som ska 
vidtas eller kostnader som ska bestridas med anledning av den samverkan som 
Ägarkommunen har avstått från.

5. Ägarkommunernas m fl köp av tjänster från bolaget
5.1 Varje Ägarkommun ska tilldela Bolaget en rätt att utföra det eller de uppdrag åt 

Ägarkommunen som Ägarkommunen – genom Bolaget – vill samverka med övriga 
Ägarkommuner i.

5.2 Varje Ägarkommun som vill uppdra åt Bolaget att utgöra inköpscentral för 
Ägarkommunen ska tilldela Bolaget det uppdraget. Varje Ägarkommun som vill uppdra 
åt Bolaget att utgöra inköpscentral för av Ägarkommunen själv, eller tillsammans med 
andra Ägarkommuner, innehavda juridiska personer ska tillse att varje sådan juridisk 
person tilldelar Bolaget uppdraget att utgöra inköpscentral för den juridiska personens 
räkning.

5.3 Bolaget ansvarar för att upphandlingar genomförs enligt gällande 
upphandlingslagstiftning. Varje Ägarkommun, och av Ägarkommun innehavda juridiska 
personer, som avropar på ramavtal eller tillämpar avtal som Bolaget har upphandlat för 
deras räkning ansvarar för att avrop och tillämpning av avtal sker enligt gällande 
upphandlingslagstiftning.

5.4 Har viss samverkansfråga bedrivits med medfört förlust för Bolaget, ska de 
Ägarkommuner som valt att delta i denna samverkansfråga gemensamt gentemot 
Bolaget stå för kostnaden motsvarande förlusten. Varje sådan förlust i en viss 
samverkansfråga ska fördelas utifrån invånarantal mellan de Ägarkommuner som valt 
att delta i den aktuella samverkansfrågan. Nämnt ansvar för förluster ska erläggas 
genom att Bolaget utställer fakturor till de Ägarkommuner som valt att delta i den 
aktuella samverkansfrågan. I sådana fakturor ska även tillkommande mervärdesskatt 
och administrativa avgifter specificeras. Därtill ska även de intäkter och kostnader 
som Bolaget haft i den aktuella samverkansfrågan redovisas i en särskild bilaga till 
nämnda fakturor.
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Fördelningen av förlust i viss samverkansfråga enligt ovan gäller endast 
ägarkommunernas inbördes förhållanden. Regleringen fritar således inte Bolaget från sitt 
ansvar att hålla budget och ingångna avtal. Bolaget har en skyldighet att tillse att 
verksamheten har full kostnadstäckning genom avtal med ägarkommunerna.

6. Styrelse, verkställande direktör och revisor

6.1 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun.

6.2 Styrelsens sammansättning

6.2.1 Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 4 suppleanter med närvaro- och 
yttranderätt. Personalrepresentation i styrelsen utses i enlighet med Lag (1987:1245) om 
styrelserepresentation för de privatanställda. 

6.2.2 Styrelsen utses genom att ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige väljer var sin 
ledamot och suppleant för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

6.2.3 Ägarkommuns rätt att utse styrelseledamot och suppleant innefattar även rätt att när som 
helst avsätta utsedd person och utse en ny person i hans eller hennes ställe.

6.2.4 Ägarkommunerna kan när som helst utse och avsätta utsedd person och utse ny person i 
hans eller hennes ställe genom likalydande beslut i samtliga ägarkommuners respektive 
kommunfullmäktige. 

6.3 Styrelsemöten

6.3.1 Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår.

6.3.2 Kallelse till styrelsemöte med angivande av plats och dagordning ska skickas till samtliga 
styrelseledamöter minst en vecka före styrelsemötet om inte Ägarkommunerna har 
överenskommit om en kortare tid eller ärendets brådskande natur så kräver. 
Dagordningen ska förberedas av ordföranden tillsammans med verkställande direktören. 
Till kallelsen ska biläggas dokumentation och bakgrundsmaterial inför styrelsemötet.

6.3.3 Om inte annat beslutas av ordföranden, eller en styrelseledamot så begär, kan 
styrelsemötena hållas på lämpligt sätt utan att styrelseledamöterna träffas, t.ex. på telefon, 
varefter samtliga styrelseledamöter ska underteckna protokollet.

6.3.4 Om inte annat följer av andra bestämmelser i detta Avtal ska styrelsens beslut fattas med 
enkel majoritet.

6.3.5 Om inte styrelsen beslutar annorlunda ska Bolaget teckna en VD- och styrelseansvars- 
försäkring hos ett väletablerat och välrenommerat försäkringsbolag enligt vid var tid 
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gällande branschpraxis.

6.4 Ordföranden

6.4.1 Den ledamot som ska vara styrelsens ordförande utses genom likalydande beslut i samtliga 
ägarkommuners respektive kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 
slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

6.4.2 Ordföranden ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

6.4.3 Vice ordförande utses av styrelsen. 

6.5 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får 
inte avse en ensam firmatecknare, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktörens firmateckningsrätt i vissa avseende följer av aktiebolagslagen.

6.6 Verkställande direktör

6.6.1 Bolagets verkställande direktör ska utses av styrelsen.

6.6.2 Verkställande direktören ska ansvara för Bolagets löpande verksamhet i enlighet med 
aktiebolagslagen och de instruktioner som meddelas av styrelsen från tid till annan.

6.6.3 Verkställande direktören ska delta på styrelsemöten.

6.7 Arbetsordning och instruktioner

Ägarkommunerna ska tillse att styrelsen omgående antar (i) en intern arbetsordning för 
styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering samt (iii) en instruktion 
avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med aktiebolagslagen och 
med beaktande av vad som överenskommits i detta Avtal.
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6.8 Revisorer

6.8.1 Bolaget ska ha en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor med en suppleant. 
Bolagets revisor ska utses av Ägarkommunerna gemensamt.

6.8.2 Kommunfullmäktige i Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Kungälvs kommun 
och Lilla Edets kommun ska utse vardera en lekmannarevisor. 

7. Bolagsstämma
7.1 Bolagsstämma ska hållas då så erfordras enligt lag eller bestämmelserna i Bolagets 

bolagsordning. Extra bolagsstämma ska hållas i Bolaget om någon av Ägarkommunerna 
begär det.

7.2 Varje Ägarkommun ska senast vid kallelsen till ordinarie bolagsstämma av Bolaget erhålla 
avskrift av de redovisningshandlingar som ska behandlas på bolagsstämman och, senast 
tre veckor efter stämman, avskrift av bolagsstämmoprotokollet.

8. Enighet kring vissa beslut
För giltigt beslut på bolagsstämma eller vid styrelsebeslut krävs i nedanstående frågor 
enighet mellan Ägarkommunerna och vid styrelsebeslut mellan Ägarkommunernas 
styrelserepresentanter.

a) Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet eller förändring av antalet aktier 
eller om Bolagets likvidation eller väsentliga omstrukturering med undantag för 
sådant som föreskrivs i tvingande lag.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen.

c) Beslut om emissioner, tilldelning eller utställande av aktier eller rättigheter i Bolaget 
innefattande aktier, konvertibler, optioner m.m.

d) Väsentlig förändring av del av eller hela Bolagets verksamhet.

e) Beslut om Bolagets resultatdisposition.

f) Pantsättning av Bolagets egendom.

g) Förvärv av eller överlåtelse av Bolaget tillhörig fast egendom eller annan egendom 
av för Bolaget betydande värde om sådan transaktion i betydande mån påverkar 
Bolagets verksamhet eller utgör en väsentlig del av Bolagets verksamhet.

h) Beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av Bolagets dotterbolag, 
av rörelse eller del av rörelse samt avtal eller beslut om samgående med annat 
företag.

i) Investeringar utöver vad som följer av budget med ett sammanlagt belopp 
överstigande 1 000 000 kronor under respektive räkenskapsår.

j) Ändring av räkenskapsår eller väsentliga förändringar av Bolagets 
redovisningsprinciper.
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k) Ingående, uppsägning eller förändring av avtal som är av väsentlig betydelse för 
Bolagets verksamhet (t.ex. samarbetsavtal och licensavtal).

l) Inledande av eller förlikning i tvist som är av väsentlig betydelse för Bolaget.

m) Entledigande och tillsättande av verkställande direktör.

n) Beslut om lån eller tillskott av kapital från Ägarkommunerna till Bolaget.

o) Beslut om upptagande av lån, ställande av säkerhet eller upptagande av annan kredit 
till belopp som tillsammans med Bolagets tidigare långfristiga skulder överstiger 
belopp motsvarande 1 000 000 kronor.

p) Beslut om överlåtelse av aktier till annan kommun samt sådan kommuns tillträde 
till detta Avtal.

q) Beslut om ny kommuns inträde i Bolaget som aktieägare.

r) Beslut om att låta Bolaget hantera viss samverkansfråga, som inte tidigare hanterats 
av Bolaget.

s) Annan fråga av väsentlig betydelse för Bolaget.

9. Finansiering
9.1 Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital och genom 

egengenererade medel. I Bolagets dagliga verksamhet debiteras Ägarkommunerna för de 
tjänster som ianspråktas. Debitering sker i enlighet med särskilt upprättad 
debiteringspolicy baserad på självkostnadsprincipen jämte administrativt påslag. 

Samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från 
företagsekonomisk synpunkt ska läggas till grund för självkostnadsberäkningen. Vid 
kostnadsberäkningen ska hänsyn tas till bolagets, och därmed även ägarkommunernas, 
behov av långsiktig hållbar ekonomi. 

9.2 Ägarkommunerna åtar sig att om och i den mån det är nödvändigt så erfordras för att täcka 
Bolagets förlust, lämna aktieägartillskott eller driftsbidrag till Bolaget med den 
fördelningsgrund som är baserad på invånarantalet i kommunerna. Detta fritar inte 
Bolaget från skyldigheten att hålla budget och ingångna avtal. 

9.3 Om Ägarkommun inte fullgör sin skyldighet att, enligt punkt 9.2 ovan, vid behov tillskjuta 
kapital, har övriga Ägarkommuner rätt att påkalla inlösen enligt bestämmelserna i punkt 
12 nedan.
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10. Ny aktieägare
10.1 Endast kommuner kan vara aktieägare i Bolaget. Om annan kommun än Ägarkommun 

önskar inträda i Bolaget ska sådan fråga prövas av bolagsstämman i Bolaget. Som villkor 
för bifall gäller:

(i) att ytterligare anslutning är lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet;

(ii) att sådan kommun ansluter sig till detta Avtal i dess aktuella lydelse med 
nödvändiga justeringar; och

(iii) att inträdande kommun inträder i samtliga förpliktelser som på grund av detta 
Avtal åvilar Ägarkommun gentemot Bolaget eller dess långivare.

10.2 Om beslut fattas att annan kommun ska inträda som aktieägare i Bolaget ska sådan 
kommun tillskjuta 17 500 kronor till Bolagets aktiekapital och ska antalet aktier i Bolaget 
genom nyemission öka med 175 aktier.

11. Förköpsförbehåll
Ägarkommunerna förbinder sig att följa bolagsordningens bestämmelser om förköp.

12. Kontraktsbrott
12.1 Bryter Ägarkommun mot bestämmelse i detta Avtal och är avtalsbrottet av väsentlig 

betydelse för annan Ägarkommun och, i de fall det är möjligt, vidtar inte den 
avtalsbrytande Ägarkommunen rättelse inom trettio dagar efter mottagande av anmaning 
från annan Ägarkommun, har förfördelad(e) Ägarkommun(er) rätt att såväl säga upp detta 
Avtal enligt punkt 18 nedan som att lösa in avtalsbrytande Ägarkommuns aktier i 
förhållande till deras aktieinnehav i Bolaget. Uppsägnings- och inlösenrätten gäller 
fristående från varandra. Inlösen av aktier begränsar inte Ägarkommuns möjlighet att göra 
gällande andra påföljder i anledning av avtalsbrottet.

12.2 Inlösen av aktier ska ske genom att förfördelad(e) Ägarkommun(er) påkallar inlösen inom 
sextio dagar från avtalsbrytande Ägarkommuns mottagande av rättelseanmaning. När 
fristen löpt ut ska avtalsbrytande Ägarkommun, i förekommande fall, till inlösande 
Ägarkommun(er) överlämna aktiebreven vederbörligen transporterade på dem och 
inlösande Ägarkommun(er) ska antecknas som ägare till aktierna i Bolagets aktiebok. 
Priset för aktierna ska motsvara 75 % av akties andel av Bolagets substansvärde. Med 
substansvärde avses i detta fall Bolagets egna kapital varvid hänsyn ska tas till 
skatteeffekter avseende eventuella obeskattade reserver. Det förutsätts att bokfört värde 
överensstämmer med verkligt värde. Justeringar för avvikelse mellan bokfört värde och 
verkligt värde kan göras om avvikelsen är större än tio procent åt något håll. 
Köpeskillingen ska betalas inom trettio dagar från det att värdet fastställts.
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13. Värdering
Om parterna inte kan komma överens om vad som ska anses utgöra substansvärde enligt 
punkt 12.2 ovan inom trettio dagar från det att förfördelad(e) Ägarkommun(er) påkallat 
inlösen enligt den nämnda punkten, ska Bolagets substansvärde baseras på och fastställas 
enligt Bolagets senast avgivna årsredovisning.

14. Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse eller del av bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig ska detta inte 
innebära att Avtalet i sin helhet är ogiltigt utan ska endast medföra en skälig jämkning av 
Avtalet.

15. Överlåtelse
Ägarkommun har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter 
hänförliga till Avtalet utan övriga Ägarkommuners skriftliga medgivande.

16. Meddelanden
16.1 Uppsägning eller andra meddelanden avseende detta Avtal ska lämnas skriftligen genom 

bud eller rekommenderat brev till Ägarkommunernas vid var tid gällande postadress.

16.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda

1. om avlämnat med bud; vid överlämnandet,

2. om avsänt med rekommenderat brev; två   dagar efter avlämnande för 
postbefordran,

3. om avsänt med telefax; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats, och

4. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

16.3 Meddelande om adressändring eller ändrade uppgifter om kontaktpersoner och deras 
kontaktuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i denna punkt.

17. Avtalstid och avtalets upphörande
17.1 Detta Avtal gäller intill utgången av det kalenderår som infaller fem år efter den dag då 

samtliga Ägarkommuners kommunfullmäktige godkänt Avtalet och besluten vunnit laga 
kraft. Om Avtalet inte sägs upp av någon av Ägarkommunerna senast två år före 
avtalstidens utgång förlängs Avtalet på oförändrade villkor med fem år åt gången.

17.2 Säger Ägarkommun upp Avtalet ska uppsägande Ägarkommun samtidigt anses ha 
erbjudit övriga Ägarkommuner att förköpa den uppsägande Ägarkommunens aktier i 
enlighet med punkt 12, varvid priset per aktie emellertid skall motsvara 100 % av akties 
andel av substansvärdet. Utnyttjar övriga Ägarkommuner sin förköpsrätt utträder 
uppsägande Ägarkommun ur Avtalet. Utnyttjar övriga Ägarkommuner inte sin 
förköpsrätt upphör Avtalet att gälla enligt föreskriften i punkt 17.1. Oavsett om 
förköpsrätten utnyttjas eller ej av övriga Ägarkommuner ska Avtalet bestå mellan dessa.
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17.3 Ägarkommunerna är överens om att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
inte ska tillämpas på Avtalet. Skulle det förekomma tvingande likvidationsgrund enligt nu 
nämnda lag, som inte regleras särskilt i Avtalet, ska bestämmelserna i punkt 17.2 istället 
för lagens regler härom tillämpas mellan Ägarkommunerna. Härvid ska den Ägarkommun 
till vilken likvidationsgrunden kan hänföras anses som uppsägande Ägarkommun.

18. Uppsägning
18.1 Detta avtal gäller för Ägarkommun så länge Ägarkommun är aktieägare i Bolaget. Avtalet 

upphör att gälla för Ägarkommun som avyttrat eller blivit utlöst från hela sitt innehav av 
aktier i enlighet med Avtalets bestämmelser.

18.2 Ägarkommun har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om annan 
Ägarkommun har begått ett väsentligt kontraktsbrott enligt punkt 12.1 ovan eller om 
Ägarkommun kommer på obestånd.

18.3 Uppsägning ska ske skriftligen och inom sextio dagar från det att Ägarkommun fick 
kännedom om den omständighet som utgör grund för uppsägningen.

18.4 En uppsägning av Avtalet innebär inte att Ägarkommuns rättigheter och skyldigheter i 
enlighet med Avtalet upphör att gälla förrän Ägarkommuns aktier slutligt har lösts av 
annan Ägarkommun. Avtalets bestämmelse om tvistlösning (punkt 19 nedan) gäller även 
efter det att Avtalet upphört att gälla.

19. Tvister
Tvister i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

20. Ändringar

Ändringar i och tillägg till Avtalet ska för att vara giltiga upprättas skriftligen och 
undertecknas av samtliga parter.

Detta Avtal har upprättats i sju fyra likalydande exemplar, av vilka Ägarkommunerna erhållit 
varsitt. 

För Kungälvs kommun För Stenungsunds kommun
Datum Datum

______________________ ______________________

För Tjörns kommun För Lilla Edets kommun
Datum Datum
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Versionshistorik

Version Datum Utfärdare Status Kommentar

1.0 2013-10-10 Britt-Marie Nilsson Upprättad Antagen av styrelsen SOLTAK AB
1.1 2013-10-14 Britt-Marie Nilsson Ändring Korrigerat datum antagen KF Stenungsund
2.0 2017- Ändring
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ÄGARDIREKTIV FÖR SOLTAK AB

1. Bakgrund
SOLTAK AB, organisationsnummer 556939-1187 (”Bolaget”), ägs av Kungälvs kommun, Lilla 
Edets kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, nedan kallade 
”Ägarkommunerna”. Detta ägardirektiv antas av respektive Ägarkommuns fullmäktige och 
därefter av bolagsstämman i Bolaget. Ägardirektivet blir därmed bindande för Bolagets styrelse 
och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det i visst fall inte strider mot 
aktiebolagslagen eller bolagsordning.

2. Ägardirektivets syfte
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av Bolaget samt underlätta för ägarna att 
följa och kontrollera verksamheten i Bolaget.

Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka kommuner utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande tillgodoses genom att rätten att ta del av allmänna handlingar som föreskrivs i 
tryckfrihetsförordningen även gäller sådana kommunala bolag enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).

I detta ägardirektiv, vilket är ett komplement till Bolagets bolagsordning, tydliggörs ansvar och 
roller mellan Ägarkommunerna och Bolaget.

3. Roller

3.1 Ägarkommunerna
Ägarkommunernas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, Bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med 
Ägarkommunernas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av Bolagets styrelse 
och ledning. Ägarkommunerna ska också genom särskilda direktiv styra verksamheten utifrån 
Bolagets ändamål och syfte.

3.2 Bolaget som kommunalt organ
Bolaget ingår som organ i Ägarkommunernas organisationer och är underordnat 
Ägarkommunerna. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till 
Ägarkommunernas arbete för att främja utveckling och tillväxt inom Ägarkommunerna. Bolaget 
står i sin verksamhet under uppsikt av respektive Ägarkommuns kommunstyrelse enligt 6 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725) och har att följa av Ägarkommunernas kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse gemensamt beslutade direktiv.
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Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till 
Ägarkommunerna genom

 gällande bolagsordning,

 gällande ägardirektiv utfärdat av Ägarkommunerna gemensamt,

 särskilda direktiv,

 aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna,

 förekommande avtal mellan Ägarkommun och Bolaget,

 förekommande avtal mellan Bolaget och dess dotterbolag.
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna dokumenten, 
ska dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.

3.3 Bolaget som inköpscentral 

Bolaget kan i egenskap av upphandlingscentral bedriva upphandlingsverksamhet åt 
ägarkommunerna och åt sådana juridiska personer som innehas av en eller flera av 
ägarkommunerna. Bolaget kan i egenskap av inköpscentral genomföra upphandlingar, ingå 
ramavtal och upphandlingskontrakt avseende varor, entreprenader och andra tjänster. Sådan 
upphandling syftar till att öka den samlade upphandlingskompetensen, skapa större 
upphandlingsvolymer, högre kvalitet och mer värde för pengarna än vad upphandlingar i de 
enskilda kommunerna kan ge.

3.4 Kommunfullmäktige
Respektive Ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 10 3 kap. 3 17-18 
§ kommunallagen fastställer kommunfullmäktige ändamålet med Bolagets verksamhet och 
utser samtliga styrelseledamöter. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas.

Bolaget får endast bedriva verksamhet inom det fastställda ändamålet och ska följa de direktiv 
kommunfullmäktige beslutar om.

Ägarkommuns kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt 
att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande 
direktören, ställa frågor.
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3.5 Kommunstyrelsen
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att respektive Ägarkommuns kommunstyrelse har ett 
ansvar att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive 
kommunstyrelse även ska ha en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så 
kallade uppsiktsplikten.

Bolagets verksamhet står under uppsikt av Ägarkommunernas respektive kommunstyrelse och 
kommunstyrelsen utövar respektive Ägarkommuns styrningsfunktion över Bolaget i de avseende 
som följer av kommunallagen samt i de avseenden som följer av de av Ägarkommunerna 
gemensamt utfärdade direktiven.

Bolaget erinras om att Ägarkommunernas kommunstyrelser enligt 6 kap.  9 1 a § 
kommunallagen i årliga beslut ska pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

3.6 Lekmannarevisorer
Av 10 3 kap. 3 17 § kommunallagen (2017:725) följer att kommunfullmäktige ska utse 
lekmannarevisorer. Vilka av Ägarkommunerna som utser lekmannarevisorer regleras i 
bolagsordningen.

Lekmannarevisorernas uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Revisorerna 
ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

4. Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principer 
tillhandahålla ägarkommunerna stöd- och servicetjänster inom verksamhetsområdena 
löneadministration, ekonomiadministration, IT-drift och support.

Bolaget kan också tillhandahålla tjänster inom växeltelefoni,  gemensam upphandling, 
fordonsförsörjning, juridik mm, samt specialistfunktioner inom samhällsplanering och teknik 
Ett nytt tjänsteområde förutsätter att kommunfullmäktige minst 2 av ägarkommunerna 
beslutar att ge bolaget uppdraget att etablera de nya tjänsterna. 

Föremålet för verksamheten regleras närmare i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Syftet med Bolagets verksamhet är att åstadkomma en legal form för samverkan mellan 
Ägarkommunerna. Samverkan syftar till att Ägarkommunerna ska kunna utföra stöd- och 
servicetjänster mer ekonomiskt än om varje Ägarkommun gör det för sig och därmed ge 
medborgarna större nytta för skattepengarna samt tillföra Ägarkommunernas kärnverksamheter 
mer pengar.
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Varje Ägarkommun har rätt att avstå från att delta i en viss samverkansfråga som ska drivas av 
Bolaget. Avstående Ägarkommun ådrar sig inget ansvar för åtgärder som ska vidtas eller 
kostnader som ska bestridas med anledning av den samverkan som Ägarkommunen avstått från.

Verksamheten i Bolaget ska drivas enligt sakliga principer och ska vara kommunalrättsligt 
kompetensenlig. Verksamheten i Bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.

Ansvaret för Bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets styrelse. 
Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål 
och mål tillgodoses.

Bolaget ska tillse att tillhandahållna tjänster motsvarar Ägarkommunernas beställning samt att 
tjänsterna uppfyller gällande lagkrav såsom exempelvis offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftningen.

5. Ekonomiska förhållanden
Bolaget ska bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen, innebärande att alla uppdrag 
som utförs åt Ägarkommunerna ska ha kostnadstäckning genom avtal. Samtliga kostnader som 
vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt ska läggas till 
grund för självkostnadsberäkningen. Vid kostnadsberäkningen ska hänsyn tas till bolagets, och 
därmed även ägarkommunernas, behov av långsiktig hållbar ekonomi. Bolaget får inte fastställa 
budgetar, program, ramar, planer eller liknande måldokument som förutsätter ytterligare 
ekonomiska bidrag från Ägarkommunerna. utöver vad som anges i aktieägaravtalet mellan 
Ägarkommunerna. 

Bolaget får inte lämna lån eller ikläda sig borgensansvar.

Bolaget ska årligen fastställa budget och strategi för verksamheten. Budgeten ska upprättas i 
samråd med Ägarkommunerna. Budgeten ska fullt ut täcka bolagets samtliga kostnader och de 
tjänster som tillhandahålls. Ägarkommunerna kommer inte att täcka upp förluster om budgeten är 
underfinansierad.

Bolaget ska enligt tidsplaner som fastställs av Ägarkommunerna tillhandahålla Ägarkommunernas 
kommunstyrelser underlag för budget, årsredovisning och delårsrapporter.

6. Informationsskyldighet

6.1 Bolagets skyldigheter gentemot Ägarkommunerna
Bolaget ska kontinuerligt hålla Ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och om 
planerade åtgärder av större vikt. Bolaget ska löpande ge Ägarkommunernas kommunstyrelse den 
information och tillställa dem de handlingar som de begär och som följer av uttryckliga regler 
eller föreskrifter i lag, bolagsordning och ägardirektiv såsom:

 protokoll från bolagsstämma,
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 protokoll och beslutsunderlag från styrelsesammanträde,

 Bolagets årsredovisning,

 revisionsberättelse och granskningsrapport,

 affärsplan/verksamhetsplan,

 budget,

 långsiktig investeringsplan,

 övriga av Ägarkommunerna begärda handlingar.

Det är särskilt angeläget att Bolaget löpande håller Ägarkommunerna informerade om 
ekonomin.

Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med 
respektive Ägarkommun och Bolagets styrelse.

Ägarkommunernas kommunstyrelses granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet 
omfattar inte handling eller förhållande för vilken(t) gäller sekretess enligt lag. Innehåller 
protokoll som ska översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant slag att Bolaget inte är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling där uppgiften finns, har Bolaget rätt att utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolaget ska genom samråd informera Ägarkommunerna om förslag till bokslut och 
resultatdisposition för Bolaget innan styrelsen föreslår för bolagsstämman att fastställa Bolagets 
årsredovisning.

Bolagets styrelse ska förhålla sig till av Ägarkommunerna beslutade anvisningar och riktlinjer, 
policies m.m. som berör Bolagets verksamhet.

7. Styrning

7.1 Bolagets skyldigheter enligt kommunalrättslig lag
Bolaget är bundet av de kommunalrättsliga principerna och Bolagets verksamhet står enligt 
kommunallagen under respektive Ägarkommuns uppsikt.

Verksamheten i Bolaget ska bedrivas enligt sakliga och marknadsorienterade grunder med 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och gällande kommunalrättsliga 
principer. Syftet med Ägarkommunernas samverkan är styrande för verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas effektivt, säkert och med låg risk och god intern kontroll. Om 
Bolaget eller Bolaget genom dess dotterbolag bedriver verksamhet som enligt lag ska bedrivas 
på affärsmässig grund ska kommunallagens självkostnadsprincip inte tillämpas i den delen.

Kungälvs kommun har på uppdrag av ägarkommunerna en samordnande roll när det gäller 
ägardialog inom ramen för kommunstyrelsens tillsynsplikt.
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7.2 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska föregås av 
ställningstagande av respektive Ägarkommuns kommunfullmäktige.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är:

 ändring av bolagsordningen,

 ändring av aktiekapitalet,

 fusion av företag,

 förvärv, avyttring eller bildande av hel- och delägda bolag oavsett värde,

 förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag,

 förvärv eller avyttring av fastighet,

 avgifter till Ägarkommunerna ska föregås av samråd på det sätt som respektive 
Ägarkommun önskar och i förekommande fall lyftas till fullmäktige,

 strategiska investeringar som innebär ny inriktning för Bolaget eller start av verksamhet 
inom nytt affärs- eller verksamhetsområde,

 större investeringar som väsentligt påverkar Ägarkommunernas ekonomi och/eller 
medför risk för Ägarkommunerna,

 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Varje ärendes karaktär ska prövas av Bolagets styrelse. Om tveksamhet uppstår om ärendet är av 
sådan beskaffenhet att Ägarkommunernas respektive kommunfullmäktiges ställningstagande ska 
inhämtas, ska ärendet underställas Ägarkommunernas kommunfullmäktige.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som 
faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt.

7.3 Årsstämma och bolagsstämma
Ägarkommunerna ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla årsstämma i 
Bolaget varvid de ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv ska 
behandlas.

Till årsstämma och extra bolagsstämma ska Bolagets styrelse kalla Ägarkommunernas ombud. 
Ägarkommunerna utser själva vilka som i övrigt ska närvara på stämman.
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7.4 Samrådsmöten 

Envar av ägarkommunerna ska utse två personer som representerar respektive kommuns 
kommunstyrelse att ingå i ett ägarråd. Ägarrådet ska vara ett brett forum för ägarna där 
politiker och tjänstemän diskuterar långsiktiga ägarfrågor. Utöver verksamhetsfrågor ska 
ekonomin ha ett särskilt fokus vid Ägarrådets möten. 

Till Ägarrådet ska ägarkommunernas kommunchefer kallas. Ägarrådet ska sammanträda 
minst två gånger per år. Därutöver ska ytterligare sammanträden hållas när någon av 
ägarkommunerna begär det. Kungälvs kommuns representanter ska vara sammankallande. 

Ägarkommunernas kommunstyrelser ska enligt 6 kap.  9 1 a § kommunallagen i årliga beslut
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

7.5 Bolagets styrelse
Bolagsstyrelsen ansvarar för Bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom styrelsen, dels 
mellan styrelsen och verkställande direktören. Detta följer av 8 kap. 4-7 §§ aktiebolagslagen.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om styrelsen 
saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar 
och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsen 
kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska styrelsen åtgärda bristerna eller 
underrätta Ägarkommunerna om dessa.

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan för Bolaget. I denna ska 
investeringarnas eventuella konsekvenser för Ägarkommunerna presenteras.

Det åligger styrelsen att se till att Bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta innefattas att 
organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som är kvalitetssäkrande.

Bolagets styrelse ska tillse att Bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig 
informerad om och utvärdera hur Bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen ska 
upprätta en plan för internkontrollen i Bolaget. I denna ska styrelsen bland annat dokumentera på 
vilket sätt styrelsen säkerställer att ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt 
tillfredsställande resultat uppnås i Bolaget, att kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och 
ekonomi och intern kontroll upprätthålls samt att bedömning och uppföljning av Bolagets risker 
sker. Bolaget ska informera och tillhandahålla Ägarkommunerna internkontrollplanen och 
uppföljningen av planen.

7.6 Förvaltningsberättelsens innehåll
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med 
densamma.
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Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning 
liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 1 a §§ kommunallagen.

7.7 Suppleanter
Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträden även om suppleanten inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte 
ersätter ledamot har att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

7.8 Instruktion för verkställande direktören
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska 
utformas skriftligt i en instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna 
erfarenheter. I instruktionen ska anges de inom Bolaget förekommande ärenden, som med 
hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet, är att hänföra till löpande förvaltning 
och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

7.9 Revision
Bolagets revisor ska, utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen i detta avseende 
stadgar, mot bakgrund av det kommunala syftet med Bolagets verksamhet pröva om denna 
utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.

7. 10 Granskningsrapporterna
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om Bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Ägarkommunernas kommunstyrelser på om 
Bolaget brister i de avseenden som nämns i stycket ovan i denna punkt.

7.11 Arkivmyndighet

Den kommun inom vilken Bolaget har sitt säte är arkivmyndighet. Det av kommunen antagna 
arkivreglementet ska tillämpas i Bolaget.

---------------------------

Versionshistorik

Version Datum Utfärdare Status Kommentar

1.0 2013-10-10 Britt-Marie Nilsson Upprättad Antagen av styrelsen SOLTAK AB
1.1 2013-10-14 Britt-Marie Nilsson Ändring Korrigerat datum antagen KF Stenungsund
2.0 2017-
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 180 Dnr: KS 2019/485

Svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens svar på löpande granskning 2018.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. 

Förvaltningen har noterat revisorernas iakttagelser och har åtgärdat eller kommer att göra 
åtgärder för att förbättra processerna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-28
Missivbrev löpande granskning 2018
Rapport löpande granskning 2018

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/485
2019-06-28

Therese Allansson Till kommunfullmäktige

Svar på de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsen svar på löpande granskning 2018.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun genomfört en 
löpande granskning av kommunens redovisning och interna kontroll.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. 

Förvaltningen har noterat revisorernas iakttagelser och har åtgärdat eller kommer att göra 
åtgärder för att förbättra processerna. 

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Stenungsunds kommun tagit fram 
underlag för bedömning av kommunens redovisning och interna kontroll.

Granskningen har omfattat följande processer:
- Bokslutsprocessen
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden
- Inköpsprocessen
- Faktureringsprocessen
- Investeringsprocessen
- Exploateringsprocessen
- Processen för redovisning av mervärdesskatt 

Samt granskningar inom
- Uppföljning av föregående års noteringar
- Granskning av momsredovisning
- Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär

Nedan beskrivs revisorernas rekommendationer kopplat till iakttagelser och förvaltningens 
svar på dessa.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/485
2019-06-28

Löneprocessen
En övergripande rutinbeskrivning bör upprättas där kontroller ställs upp och ansvar beskrivs.
Logglistor över ändringar av fast data i personalsystemet ska analyseras av en annan person 
än de som har behörighet att registrera förändringar. Stickvisa kontroller genomförs för att 
säkerställa att chefer utför en kostnadskontroll i Personec.

Förvaltningen arbetar tillsammans med Soltak för att upprätta en rutinbeskrivning. 
Kommunen har tagit fram en rutin för att genomföra hur man kan kontrollera att chefen har 
utfört sin kostnadskontroll. Rutinen kommer att implementeras under hösten 2019

Inköps- och upphandlingsprocessen
Revisionen rekommenderar att kommunen uppdaterar attestreglementet och uppdaterar den 
med beloppsgränser. Förvaltningen planerar uppdatera attestreglementet under hösten 2019.
Revisionen skriver att arbete med en ny upphandlings- och inköpspolicy pågår. Ny policy 
antogs dock under 2018.

Faktureringsprocessen
Revisionen rekommenderar att en logglista i över förändringar i grunddatan i EDP Future tas 
ut och granskas regelbundet.

Förvaltningen har upprättat en rutin och en logglista analyseras och signeras av berörd 
enhetschef. Logglistan bevaras hos verksamheten. 

Investeringsprocessen
Revisionen rekommenderar att kommunen dokumenterar sin inventeringsrutin.
Förvaltningen har upprättat en skriftlig inventeringsrutin.

Exploateringsprocessen
Revisionen rekommenderar att en dokumentation som beskriver redovisningen av 
exploatering upprättas.

Förvaltningen arbetar med dokumentation av exploateringsprocessen som kommer att vara 
färdigställd under 2019. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-28
Missivbrev löpande granskning 2018
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/485
2019-06-28

Rapport löpande granskning 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef 

Beslut skickas till
hans.gillenius@stenungsund.se
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Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna

Stenungsunds kommun
Löpande granskning 2018
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under
2018 sammanställts.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i
rutiner och intern kontroll.

Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.

1.2. Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen
av kommunens redovisning och interna kontroll.

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer:

- Bokslutsprocessen
- Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden
- Inköpsprocessen
- Faktureringsprocessen
- Investeringsprocessen
- Exploateringsprocessen
- Processen för redovisning av mervärdesskatt

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet,
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.

Övrig granskning som genomförts är:

- Uppföljning av föregående års noteringar
- Granskning av momsredovisningar
- Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar

2.1. Bokslutsprocessen

2.1.1. Gjorda iakttagelser

Kommunen har dokumenterade rutiner för upprättande av årsbokslut och årsredovisning.
Det finns en tidplan för bokslutsarbetet och en arbetsfördelning för balanskontoansvariga. I
samband med granskning av årsbokslut 2017 noterade vi ett antal avvikelser i utkast på
årsredovisning. Avvikelserna justerades under granskningen. Vi kan konstatera att vid
genomgång av årets bokslutsarbete har processen förbättrats väsentligt.

2.2. Löneprocessen inklusive pensioner och arvoden

2.2.1. Gjorda iakttagelser

Kommunens löneadministration sköts från samverkansbolaget SOLTAK AB.

SOLTAK har upprättat generella rutinbeskrivningar för lönerutinen. Enligt uppgift ska även
rutinbeskrivningar upprättas separat för kommunen. Dessa bör med fördel innehålla en
samlad bild över kontroller där ansvar beskrivs, samt hur utförda kontroller skall
dokumenteras.

Vid genomgången av lönerutinen har vi, likt föregående år, noterat att ändring av fast data
kan genomföras av samtliga löneadministratörer och systemförvaltare på SOLTAK.
Ändringar som genomförs kontrolleras inte av en annan person än den som genomfört
förändringen.

Vidare noterar vi att chefer gör en rimlighetsbedömning av lönekostnader, genom en så
kallad kostnadskontroll i Personec, dock, likt föregående år, sker ingen uppföljning av att
kontrollen genomförs i dagsläget.

Vi har utfört en s.k registeranalys av kommunens samtliga lönetransaktioner i syfte att
strukturerat analysera väsentliga poster och därmed kunna bedöma riktigheten och
fullständigheten i kommunens lönekostnader. Vi har vid vår granskning inte noterat några
väsentliga avvikelser avseende personalkostnader.

2.2.2. Rekommendation

Vi rekommenderar att en samlad, övergripande, rutinbeskrivning upprättas för kommunen
där kontroller ställs upp och ansvar beskrivs samt fastställs. Det bör även framgå hur
kontrollerna ska dokumenteras.

Vi rekommenderar att logglistor över ändringar av fast data som sker av kommunens
löneadministrationer eller av systemförvaltare hos SOLTAK analyseras av annan person än
de som har behörighet att registrera förändringar.
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Vidare rekommenderar vi att stickprovsvisa kontroller genomförs för att säkerställa att
chefer utför en kostnadskontroll i Personec.

2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen

2.3.1. Gjorda iakttagelser

Vi noterar, likt föregående år, att kommunens nuvarande attestreglemente är från 2008 och
inte innehåller några beloppsgränser. Arbete med en ny upphandlings och inköpspolicy
pågår.

Det har även kommit till vår kännedom att en person som tidigare haft attestbehörighet
fortsatt har haft så även efter att SBRF blivit en egen enhet och personens attesträtt borde
ha upphört. Genom detta har en person attesterat en faktura som SBRF har skickat till
kommunen. Kommunen har upptäckt detta och personens attesträtt har tagits bort.

2.3.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen, likt föregående år, att uppdatera/anpassa attestreglementet
samt införa beloppsgränser för attester på olika nivåer.

Vidare rekommenderar vi kommunen att se över sina rutiner vad gällande
systembehörigheter. Vi rekommenderar kommunen att upprätta rutiner som tydliggör
ansvarsfördelning och vilka åtgärder som ska utföras gällande behörigheter vid
personalförändringar.

2.4. Faktureringsprocessen

2.4.1. Gjorda iakttagelser

Kommunens faktureringsfunktion har likt löneadministrationen och leverantörsfaktura-
hanteringen påverkats av övergången till samverkansbolaget SOLTAK, se punkt 2.2. Formell
verksamhetsövergång till bolaget skedde i januari 2016.

Tidigare har vi noterat att det saknas en skriftlig beskrivning av rutinen för fakturering. I år
har en central beskrivning arbetats fram, och rutinbeskrivningar för varje verksamhet är på
gång.

Vi har noterat att det finns ett antal medarbetare som hanterar faktureringssystemet
Future. Dessa medarbetare har full behörighet och kan registrera alla förändringar av
grunddata utan att detta kontrolleras eller behöver godkännas av överordnad.

Vi har gått igenom processen för kravrutinen inklusive bedömning av befarade och
konstaterade förluster. SOLTAK är ansvariga för att reservera kundfordringar äldre än 90
dagar. Detta har inte skett och ekonomiavdelningen i Stenungssunds kommun har istället
reserverat aktuella fordringar.
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2.4.2. Rekommendation

Vi rekommenderar att logglista över förändringar i grunddata tas ut och granskas
regelbundet. Granskning bör dokumenteras och ske av medarbetare som inte har behörighet
att ändra grunddata.

2.5. Investeringsprocessen

2.5.1. Gjorda iakttagelser

Från och med räkenskapsåret 2014 gäller rekommendationen RKR 11.4 Materiella
anläggningstillgångar. Enligt rekommendationen ska komponentavskrivning tillämpas när
olika komponenter i en anläggningstillgång har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Kommunen har påbörjat ett arbete avseende komponentredovisning, men tillämpar inte
detta ännu. Under året har kommunen inlett arbetet med komponentavskrivning, och tillsett
att samtliga nya projekt är komponentindelade. Planen är att fortsätta arbetet och att även
äldre tillgångar komponentindelas under 2019.

Vi noterar, likt föregående år, att kommunen saknar en dokumenterad rutin för inventering
av anläggningstillgångar.

2.5.2. Rekommendation

Vi rekommenderar likt föregående år att kommunen dokumenterar sin inventeringsrutin.

2.6. Exploateringsprocessen

2.6.1. Gjorda iakttagelser

Vi har noterat likt föregående år att kommunen arbetar med att ta fram en dokumentation
över exploateringsprocessen vilket vi bedömer som väsentligt med tanke på processens
komplexitet.

2.6.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunenen att upprätta en dokumentation som beskriver redovisning
av exploatering.

2.7. Processen för redovisning av mervärdesskatt

2.7.1. Gjorda iakttagelser

Inga väsentliga iakttagelser noterade.
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2.8. Granskning av kostnader av förtroendekänslig karaktär

2.8.1. Gjorda iakttagelser

Vi har stickprovsvis granskat kostnader av förtroendekänslig karaktär utan att identifiera
några väsentliga fel.

Göteborg den 21 mars 2019

Hans Gavin Maria Strandberg
Auktoriserad revisor och Auktoriserad revisor och
Certifierad kommunal revisor Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB Ernst & Young AB
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 176 Dnr: KS 2019/241

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs kommun vid handläggning av tillstånd och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter för ärenden i Stenungsunds kommun ska ta ut de 
avgifter som är fastställda och framledes fastställs av Göteborgs kommuns 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2019 att lämna över handläggningen av tillstånd 
och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) till tillståndsenheten i 
Göteborgs stad. Enligt det framtagna avtalet med Göteborgs stad ska Stenungsunds kommun 
inte betala några särskilda avgifter. Istället ska alla avgifter från sökande och tillsynade 
tillfalla tillståndsenheten. För att avgift ska kunna tas ut måste Stenungsunds kommun 
fastställa vilka avgifter som ska tillämpas. Förslaget är att de avgift som har fastställs och 
framledes fastställs av Göteborgs kommunfullmäktige ska tillämpas. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Protokoll från Göteborgs kommunfullmäktige

Beslut skickas till
Peter.berg@socialresurs.goteborg.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/241
2019-06-12

Marcus Starcke Till kommunfullmäktige

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs kommun vid handläggning av tillstånd och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter för ärenden i Stenungsunds kommun ska ta ut de 
avgifter som är fastställda och framledes fastställs av Göteborgs kommuns 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2019 att lämna över handläggningen av tillstånd 
och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) till tillståndsenheten i 
Göteborgs stad. Enligt det framtagna avtalet med Göteborgs stad ska Stenungsunds kommun 
inte betala några särskilda avgifter. Istället ska alla avgifter från sökande och tillsynade 
tillfalla tillståndsenheten. För att avgift ska kunna tas ut måste Stenungsunds kommun 
fastställa vilka avgifter som ska tillämpas. Förslaget är att de avgift som har fastställs och 
framledes fastställs av Göteborgs kommunfullmäktige ska tillämpas. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2019 började en ny lag om tobak och liknande produkter att gälla. Det införs bland 
annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror 
ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med 
tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. Kommunfullmäktige i 
Stenungsunds kommun har beslutat att lämna över uppgiften till tillståndsenheten i Göteborgs 
stad. Finansieringen av samverkan sker genom att ansöknings- och tillsynsavgifter tillfaller 
tillståndsenheten och inte Stenungsunds kommun. 

Enligt kommunallagen får kommunen ta ut avgifter som speglar de faktiskt kostnader som 
handläggning och tillsyn ger upphov till, den så kallade självkostnaden. Göteborgs stad har i 
samråd med Malmö stad beräknat självkostnaden för olika typer av handläggning. De 
fastslagna avgifterna framgår nedan: 

 Ansökan om tillstånd för att sälja tobak - 9 000 kronor 
 Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak - 7 500 kronor 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/241
2019-06-12

 Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden - 7 500 kronor 
 Anmälan om förändrat tillstånd - 2 000 kronor
 Årlig tillsynsavgift - 6500 kronor

Förvaltningen föreslår att de avgifter som har fastslagits av Göteborgs stad ska tillämpas när 
tillståndsenheten handlägger och utövar tillsyn för Stenungsunds kommun. Förvaltningen 
föreslår även att de kommande avgifter som fastslås för ändamålet ska tillämpas. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inte några ekonomiska konsekvenser för Stenungsunds kommun. 

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridiska bedömningar
Göteborgs stad har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja 
tobaksvaror. Staden får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning lagen om tobak och liknande produkter. Avgifterna ska spegla kommunernas 
faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna 
krav om självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Protokoll från Göteborgs kommunfullmäktige

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Marcus Starcke
Sektorchef Kanslichef

Beslut skickas till
Peter.berg@socialresurs.goteborg.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 181 Dnr: KS 2019/6

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:
1.    Riktlinjer för kravhantering, rubrik ”4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande” utökas 
med följande text som sista stycke:

Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före 
ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten.

2.  Sektor utbildning får i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad 
betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning 
och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan.

Reservation
Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M) och Lena Hedlund (KD) reserverar sig till förmån för 
sitt eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Totalt uppgår kommunens fordran vad gäller obetalda barnomsorgsavgifter till 468 tkr, vilket 
är en uppgång under 2018 med 220 tkr. Fordran påverkar resultatet för 2018 negativt. 
Fortsätter fordringsökningen påverkar det kommunens resultat negativt även för år 2019 och 
framåt. Förvaltningen föreslår en revidering av riktlinjerna för kravhantering som ska göra det 
möjligt att stänga av barn från förskolan i de fall vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för kravhantering

Förslag till beslut på sammanträdet
Lisbeth Svensson (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 
kravhantering. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Lena Hedlund (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Riktlinjer för 
kravhantering. Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Emma Ramhult (V) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Otto Ericsson (Oberoende) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Melisa Nilsson (S) tillstyrker välfärdsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med välfärdsutskottets 
förslag till beslut.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-06-12

§ 35 Dnr: KS 2019/6

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:
1.    Riktlinjer för kravhantering, rubrik ”4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande” utökas 
med följande text som sista stycke:

Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före 
ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten.

2.  Sektor utbildning får i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad 
betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning 
och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Totalt uppgår kommunens fordran vad gäller obetalda barnomsorgsavgifter till 468 tkr, vilket 
är en uppgång under 2018 med 220 tkr. Fordran påverkar resultatet för 2018 negativt. 
Fortsätter fordringsökningen påverkar det kommunens resultat negativt även för år 2019 och 
framåt. Förvaltningen föreslår en revidering av riktlinjerna för kravhantering som ska göra det 
möjligt att stänga av barn från förskolan i de fall vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för kravhantering

66



Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Pettersson Bell (ST): 

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att:
1.    Riktlinjer för kravhantering, rubrik ”4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande” utökas 
med följande text som sista stycke:

Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före 
ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten.

2.  Sektor utbildning får i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad 
betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning 
och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan.

Lisbeth Svensson (L): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Lena Hedlund (KD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och ställer dessa mot varandra. Ordföranden
finner att välfärdsutskottet beslutar i enlighet med Agneta Pettersson Bells (ST) förslag.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/6
2019-01-30

Erica Bjärsved Till  kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda 
barnomsorgsavgifter

Förslag till beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsens beslutar att anta reviderade Riktlinjer för kravhantering. Beslutet 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Totalt uppgår kommunens fordran vad gäller obetalda barnomsorgsavgifter till 468 tkr, vilket 
är en uppgång under 2018 med 220 tkr. Fordran påverkar resultatet för 2018 negativt. 
Fortsätter fordringsökningen påverkar det kommunens resultat negativt även för år 2019 och 
framåt. Förvaltningen föreslår en revidering av riktlinjerna för kravhantering som ska göra det 
möjligt att stänga av barn från förskolan i de fall vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog under början av 2018 nya riktlinjer för kravhantering. Syftet med de 
nya riktlinjerna var att enhetligöra riktlinjerna för kommunerna som ingår i SOLTAK. Enligt 
nu gällande riktlinjer finns inga sanktionsåtgärder inom förskolan, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg, vilket innebär att det inte får några konsekvenser när vårdnadshavare inte betalar 
barnomsorgsavgiften. 

Det är cirka 100 personer som har skulder gällande barnomsorg idag. Av dem är det ungefär 
hälften som har fler än en obetald räkning. Cirka 420 personer har inte lämnat in uppgifter, 
det vill säga de har inte registrerat någon inkomst vilket gör att avgiften hamnar på 
maxbeloppet. Av de som har barnomsorg idag är det 34 familjer som har 0 kronor i inkomst, 
28 familjer har en inkomst mellan 1 000 kronor upp till 14 927, 33 familjer har registrerat 
inkomst mellan 14 928 kronor och 20 000 kronor, 93 familjer har registrerat inkomst mellan 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/6
2019-01-30

20 200 kronor och 30 000 kronor, 120 familjer har registrerat inkomst mellan 30 180 kronor 
och upp till 46 000 kronor, 825 familjer ligger på maxinkomst.

Enligt kommunfullmäktiges fastställda Regler/tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg gäller att om det finns en oreglerad skuld för ett barn kan en familj inte 
få en plats för ytterligare ett barn. Däremot kan syskonet ställas i kö. 

Förvaltningen föreslår att följande tillägg görs i riktlinjerna under rubriken 4.4 

Sanktionsåtgärder:
Avstängning från tillgång till barnomsorg eller skolbarnomsorg sker efter beslut av 
verksamhetschef. Så snart två obetalda räkningar har förfallit och gäldenären ej har hörts av 
ska en prövning om eventuell avstängning av barnomsorgsplats göras.

Omvärldsbevakning
Flera andra kommuner i Göteborgsregionen har sanktionsåtgärder när en faktura för 
barnomsorg förblir obetald. I Alingsås kommun blir barn avstängda från förskoleplats om en 
faktura förblir obetald. Barnen får ingen ny plats innan skulden har reglerats. Vissa undantag 
från denna grundregel finns. 

Även Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv och Göteborg stänger av barn från förskoleplats 
om en faktura inte blir betald. I samtliga av dessa kommuner måste föräldrarna antingen ha 
betalat av skulden eller ha en aktiv avbetalningsplan för att barnet på nytt ska få plats i 
förskolan. 

Ekonomiska konsekvenser
För 2018 uppgår obetalda kundfakturor gällande förskolan till 220 tkr, vilket har påverkat 
årets resultat negativt. Fortsätter skuldökningen påverkar det kommunens resultat negativt 
även för 2019 och framåt.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet kan påverka barn till föräldrar som inte betalar för använd plats inom förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg. Förvaltningen saknar information som anger om en 
specifik grupp underlåter att betala, varför förslaget inte bedöms missgynna någon enskild 
grupp i samhället. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av förskola eller 
motsvarande ska erbjudas sådan plats, vilket bedöms avhjälpa risken att barn i en utsatt 
situation drabbas av sanktioner vid utebliven betalning. Hushåll med inkomster under 
förbehållsbeloppet, det vill säga det belopp som behålls vid en löneutmätning, för två vuxna 
och två barn (ca 14,5 tkr i månaden) är undantagna avgift för tre- till femåringar enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktiges (2016-11-14 § 233). Det senare med medför att 
förslaget i låg utsträckning påverkar resurssvaga hushåll. Förslaget påverkar inte den 
lagstadgade tiden för tre- till femåringar om 525 avgiftsfria timmar om året. 
Inför en eventuell avstängning kommer avstämning att ske med socialtjänsten. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-30
Riktlinjer för kravhantering

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor stödfunktioner

Anette Oscarsson Erica Bjärsved
Sektorchef Ekonomichef 
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1. SYFTE
Riktlinjer för kravhantering gäller externa kundfakturor för kommunens samtliga 
verksamheter. Kommunens verksamheter ansvarar för att deras fordran är avtalad, 
grundad på lagar/förordningar eller är en del i kommunens myndighetsutövning 
baserad på beslutade taxor och avgifter. 

Soltak AB ansvarar för processen gällande kravhanteringen av kundfakturor. Ärenden 
som går vidare till inkasso hanteras av extern leverantör.

2. MÅLSÄTTNING

Målet med kravhantering är att Stenungsunds kommun ska få betalt för de varor och 
tjänster som är levererade till kunder/brukare.

En väl fungerande kravhantering är en förutsättning för att kommunen ska uppfylla 
likställighetsprincipen, att kommunmedlemmar ska behandlas lika.

Kommunen ska underlätta för kunder/brukare genom att kravhanteringen är snabb och 
effektiv. En effektiv hantering underlättar för våra kunder att betala i rätt tid och 
därmed inte orsaka dem onödiga kostnader.

Riktlinjerna ska skapa tydliga rutiner så att alla som är inblandade i kravhanteringen 
känner till hur den fungerar. 

För att hålla betalningsmoralen på hög nivå kan det bli aktuellt att vidta olika former 
av sanktioner. I yttersta fall handlar det om betalningsföreläggande och avstängning 
från kommunal service.

Som en del i kravhanteringen ingår att bevilja anstånd. Det kan lämnas enbart då 
kommunens möjligheter att få betalt härigenom bedöms öka.

3. FAKTURERING

3.1 Betalningsvillkor
Betalningstiden ska om inte annan betalningstid har överenskommits i avtal vara 30 
dagar. Förfallodag är normalt den sista dagen i månaden om det inte finns särskilda 
skäl för att inte ha det eller att annat har överenskommits. 
För att en fordran ska faktureras krävs normalt att beloppet uppgår till 50 kronor för 
enstaka fakturering.
Stenungsunds kommun erbjuder kunder/brukare flera olika möjligheter till att betala 
varor/tjänster såsom vanlig faktura, autogiro, e-faktura samt kombination autogiro och 
e-faktura.
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4. KRAV
Kravhanteringen ska bedrivas enligt god inkassosed. Detta innebär att gäldenären 
(kunden) inte får utsättas för onödig skada, olägenhet, otillbörlig påtryckning eller 
annan otillbörlig inkassoåtgärd. Vidare ska gäldenären ha information om 
betalningsanspråket genom faktura eller annan avisering före inkassoåtgärd. 

4.1 Betalningspåminnelse
En skriftlig betalningspåminnelse skickas ut ca10 dagar efter förfallodagen. 
Kommunen tar inte ut någon avgift för betalningspåminnelse.

4.2 Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta utgår enligt bestämmelserna i Räntelagen d v s referensränta plus 8 
procentenheter. Ränta utgår från förfallodagen.

4.3 Inkassokrav och betalningsföreläggande
Inkassokrav utgår ca 25 dagar efter förfallodagen. Gäldenären faktureras en 
inkassoavgift i enlighet med Lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. En 
tidsfrist ges om ca 10 dagar från inkassokravets utsändningsdatum. 
Ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten ca 35 dagar 
efter förfallodagen.

4.4 Sanktionsåtgärder 
Vid obetalda VA-fakturor kan beslutas om avstängning/minskning av vattentillförsel 
hos gäldenär. Avstängning regleras enligt 43 § Lag om allmänna vattentjänster. 

Avstängning från tillgång till barnomsorg eller skolbarnomsorg sker efter beslut av 
verksamhetschef. Så snart två obetalda räkningar har förfallit och gäldenären ej har 
hörts av ska en prövning om eventuell avstängning av barnomsorgsplats göras.

Beslut om avstängning från tillgång till kommunal service inom andra områden kan 
också bli aktuellt och fattas i så fall av politiskt ansvarigt utskott. Som riktpunkt gäller 
att avstängning kan tillgripas när betalning uteblivit de två senaste månaderna.

4.5 Långtidsbevakning
För långtidsbevakning av fordringar anlitar kommunen extern inkassobyrå. En fordran 
överlämnas för långtidsbevakning efter det att utslag erhållits om att utmätningsbara 
tillgångar saknas från kronofogdemyndigheten. I de fall beslut har fattats om att 
ansökan om betalningsföreläggande inte ska inlämnas överlämnas fordran för 
långtidsbevakning direkt.
Samtidigt som en fordran överlämnas avskrivs den bokföringsmässigt. 
Bokföringsmässig avskrivning innebär inte att kommunen avstår från fordran. Den 
bokföringsmässiga avskrivningen är att betrakta som ren verkställighet.
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4.6 Avbetalningsplan 
Avbetalningsplaner upprättas av det externa inkassobolaget. Belopp som ska avbetalas 
får inte överstiga ett basbelopp och avbetalningstiden uppgå till högst 12 månader. 
Avgift för avbetalningsplan ska tas ut enligt lag och sköts av inkassobolaget. Avsteg 
från dessa regler får endast ske på beslut från ekonomichef.  

4.7 Anstånd
Särskilda skäl kan finnas som innebär att en gäldenär önskar anstånd med betalningen 
av en faktura. Dröjsmålsränta utgår under den period som anståndet löper och 
faktureras efter det att betalning har erlagts. 
Soltak äger rätt att bevilja anstånd för fakturor understigande 10 000 kr upp till längst 
en månad.
Utsedd handläggande administratör (se tjänsteförteckning) i kommunen äger rätt att 
bevilja anstånd med betalning upp till två månader.
Anstånd för längre tidsperioder beslutas av ekonomichefen. 
Vid konkurs kan betalning dröja till efter den rättsliga processen är avslutad. 
Vid dödsfall kan betalning dröja till efter bouppteckningen är avslutad. Anstånd upp 
till tre månader kan beviljas av dödsbohandläggare (se tjänsteförteckning).

4.8 Bestridande
Kunden kan bestrida fakturan. Det hanteras av ansvarig verksamhet tillsammans med 
jurist eller liknande kompetens.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 167 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde Svenshögen för vatten och spillvatten

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen för kommunalt 
vatten och spillvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder, ett verksamhetsområde med två tjänster. Inom 
områdena, Svartehallen och Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och 
avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden 
är kommunen skyldig att upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Svenshögens vattenverk och reningsverk 
fram till områdena i söder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
Kartbilaga VS 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VS
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/209
2019-06-11

Anna-Maria Samuelsson Till kommunfullmäktige

Utökat verksamhetsområde Svenshögen för vatten och spillvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen för kommunalt 
vatten och spillvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder, ett verksamhetsområde med två tjänster. Inom 
områdena, Svartehallen och Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och 
avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden 
är kommunen skyldig att upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten mellan Svenshögens vattenverk och reningsverk 
fram till områdena i söder.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder. Inom områdena Svartehallen och Sågen kommer det 
att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde 
med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att upprätta ett så kallat 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Denna tjänsteskrivelse omfattar 
verksamhetsområde för vatten o spillvatten mellan Svenshögens vattenverk och reningsverk 
fram till områdena i söder. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala 
avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Det nu aktuella verksamhetsområdet omfattar 
vatten och spillvatten. 
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Inom Svenshögen tätort finns idag ett befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(spillvatten och dagvatten), se markering i kartbilaga ”VS 2019-06-26”. Enligt 
vattentjänstlagen ska ett verksamhetsområde upprättas där det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang. För att uppfylla detta krav föreslår förvaltningen att befintligt 
verksamhetsområde utökas. 

Ekonomiska konsekvenser
Det nya verksamhetsområdet ökar kostnaden med 900tkr, medel omfördelas ur 
investeringsbudget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridisk bedömning
Det är huvudmannen (kommunen) som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken 
vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.

Huvudmannen är också skyldig att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av 
verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang” (6§ LAV). 
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För att kommunen ska kunna uppfylla vattentjänstlagens bestämmelser §6 är föreslaget 
verksamhetsområde större än vad som låg till grund för tidigare antagna investeringskostnad 
för projektet.

Ordlista
Verksamhetsområde: Ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten).
Avlopp: samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. 
Spillvatten: Vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera.
Dagvatten: Regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och 
diken.
VSD: Förkortning för vatten, spillvatten och dagvatten.
VS: Förkortning för vatten och spillvatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-11
Kartbilaga VS 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VS

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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Översiktskarta, nya verksamhetsområden- Svenshögen

81



Fastigheter
HUVERÖD 1:20
HUVERÖD 1:21
HUVERÖD 1:22
HUVERÖD 1:23
HUVERÖD 1:24
HUVERÖD 1:25
HUVERÖD 1:26
HUVERÖD 1:67
HUVERÖD 1:68
HUVERÖD 1:80
HUVERÖD 1:69
HUVERÖD 1:33
HUVERÖD 1:34
HUVERÖD 1:35
HUVERÖD 1:36
HUVERÖD 1:37
HUVERÖD 1:37
HUVERÖD 1:38
SÅGEN 1:44
SÅGEN 1:45
SÅGEN 1:46
SÅGEN 1:5
SVENSHÖGEN 1:68
SVENSHÖGEN 1:66
SVENSHÖGEN 1:63
SVENSHÖGEN 1:17
SVENSHÖGEN 1:78
SVENSHÖGEN 1:44
SVENSHÖGEN 1:23
SVENSHÖGEN 1:55>1
SVENSHÖGEN 1:55>2
SVENSHÖGEN 1:45
SVENSHÖGEN 1:46
SVENSHÖGEN 1:148>1
SVENSHÖGEN 1:148>2
SVENSHÖGEN 1:37>3
SVENSHÖGEN S:4>1
SVENSHÖGEN 1:137>2
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 168 Dnr: KS 2018/209

Utökat verksamhetsområde verksamhetsområde vatten spillvatten 
och dagvatten Svenshögen (Svartehallen och Sågen)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen (Svartehallen och 
Sågen) för kommunalt vatten, spill- och dagvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare kommunala beslut finns om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens 
reningsverk och vattenverk till bostadsområdet i söder. Inom områdena, Svartehallen och 
Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett 
verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att 
upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom områdena Svartehallen och Sågen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
Kartbilaga VSD 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VSD
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/209
2019-06-17

Anna-Maria Samuelsson Till kommunfullmäktige

Utökat verksamhetsområde Svenshögen för vatten, spill- och 
dagvatten Svenshögen (Svartehallen och Sågen)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet i Svenshögen (Svartehallen och 
Sågen) för kommunalt vatten, spill- och dagvatten för fastigheter i enlighet med kartbilaga 
daterad 2019-06-26. 

Sammanfattning av ärendet
Tidigare kommunala beslut finns om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens 
reningsverk och vattenverk till bostadsområdet i söder. Inom områdena, Svartehallen och 
Sågen kommer det att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett 
verksamhetsområde med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att 
upprätta ett verksamhetsområde. 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten inom områdena Svartehallen och Sågen.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett beslut om att bygga ut vatten och spillvatten från Svenshögens reningsverk och 
vattenverk till bostadsområdena i söder. Inom områdena Svartehallen och Sågen kommer det 
att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp (spill- och dagvatten), ett verksamhetsområde 
med tre tjänster. I och med utbyggnaden är kommunen skyldig att upprätta ett så kallat 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (dag och spillvatten). 

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla de tjänster som verksamhetsområdet avser. Detta ärende omfattar 
verksamhetsområde för vatten o avlopp (spill- och dagvatten) inom områdena Svartehallen 
och Sågen.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa 
i kommunen. Området ligger i dagsläget inte i ett verksamhetsområde. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/209
2019-06-17

Inom Svenshögen tätort finns idag ett befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(spillvatten och dagvatten), se markering i kartbilaga ”VSD 2019-06-26”. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnad för att upprätta verksamhetsområdet ryms i beslutad investeringsbudget.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn.

Juridisk bedömning
Det är huvudmannen, kommunen, som bestämmer verksamhetsområdets gräns för vilken 
vattentjänstelagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) bestämmelser gäller.

Huvudmannen är också skyldig att följa vattentjänstlagen vid upprättandet av 
verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde ska upprättas där det med ”hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang” (6§ LAV). 

Ordlista
Verksamhetsområde: Ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att 
tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten).
Avlopp: samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. 
Spillvatten: Vatten som du använt i toalett, dusch, köksvask, diskmaskiner med mera.
Dagvatten: Regnvatten och dräneringsvatten som avleds genom dagvattenledningar och 
diken.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/209
2019-06-17

VSD: Förkortning för vatten, spillvatten och dagvatten.
VS: Förkortning för vatten och spillvatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-17
Kartbilaga VSD 2019-06-26
Översiktskarta 2019-06-14
Lista över ingående fastigheter VSD

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Tony Strandh
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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Översiktskarta, nya verksamhetsområden- Svenshögen
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fastigheter
SVARTEHALLEN 3:1>2
SVARTEHALLEN 3:10
SVARTEHALLEN 3:11
SVARTEHALLEN 3:12
SVARTEHALLEN 3:13
SVARTEHALLEN 3:14
SVARTEHALLEN 3:15
SVARTEHALLEN 3:16
SVARTEHALLEN 3:17
SVARTEHALLEN 3:18
SVARTEHALLEN 3:19
SVARTEHALLEN 3:2
SVARTEHALLEN 3:20
SVARTEHALLEN 3:21
SVARTEHALLEN 3:22
SVARTEHALLEN 3:23
SVARTEHALLEN 3:24
SVARTEHALLEN 3:25
SVARTEHALLEN 3:26
SVARTEHALLEN 3:27
SVARTEHALLEN 3:28
SVARTEHALLEN 3:29
SVARTEHALLEN 3:3
SVARTEHALLEN 3:30
SVARTEHALLEN 3:31
SVARTEHALLEN 3:32
SVARTEHALLEN 3:33
SVARTEHALLEN 3:34
SVARTEHALLEN 3:35
SVARTEHALLEN 3:36
SVARTEHALLEN 3:37
SVARTEHALLEN 3:5
SVARTEHALLEN 3:6
SVARTEHALLEN 3:7
SVARTEHALLEN 3:8
SVARTEHALLEN 3:9
SÅGEN 1:10
SÅGEN 1:12
SÅGEN 1:13
SÅGEN 1:14
SÅGEN 1:15
SÅGEN 1:16
SÅGEN 1:17
SÅGEN 1:18
SÅGEN 1:19
SÅGEN 1:20
SÅGEN 1:21
SÅGEN 1:22
SÅGEN 1:23
SÅGEN 1:24
SÅGEN 1:25
SÅGEN 1:26
SÅGEN 1:27
SÅGEN 1:28
SÅGEN 1:29
SÅGEN 1:30
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SÅGEN 1:31
SÅGEN 1:32
SÅGEN 1:33
SÅGEN 1:34
SÅGEN 1:35
SÅGEN 1:36
SÅGEN 1:37
SÅGEN 1:38
SÅGEN 1:39
SÅGEN 1:40
SÅGEN 1:41
SÅGEN 1:42
SÅGEN 1:43
SÅGEN 1:6
SÅGEN 1:7
SÅGEN 1:8
SÅGEN 1:9
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 169 Dnr: KS 2019/53

Planskild GC-överfart Solgårdsvägen/Bohusbanan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att sammanställa diskussionen 
som har varit med Trafikverket om järnvägsövergången vid Solgården, om tidigare uppgifter 
om tidplan/ekonomi för att öka trafiksäkerheten och tidigare uppgifter om tid/kostnad och 
varför det har blivit en förändring av dessa uppgifter som tidigare presenterats till 
kommunstyrelsen. Vilka har varit med från Trafikverket och vad har berörda tjänstemän från 
Trafikverket haft för funktion? Utöver detta behöver kommunstyrelsen få reda på åtgärder och 
tidplan att åtgärda fler av de obevakade järnvägsövergångar som vi har i Stenungsunds 
kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslår att Trafikverket genomför en säker gång/cykel-överfart över 
Bohusbanan/Solgårdsvägen av typen ljus/ljud/bom.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut om att stänga gång och cykel-överfarter (GC-överfart) för Bohusbanan vid 
Solgårdsvägen och Södra vägen har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att en 
säker passage kan öppnas igen vid läget för Solgårdsvägen.

De tre huvudalternativ som studerats är tunnel, bro samt ljus/ljud/bom.

Tunneln och bron byggs helst i samband med projekt Resecentrum 2023 då tåget ändå stängs 
ned en längre tid. Eventuellt kan en bro komma till stånd något tidigare med ett kortare 
tågstopp (ca 1-2 månader). En lösning med ljus/ljud/bom måste utredas men uppskattas kunna 
genomföras inom ett år. Kostnaderna för tunnel och bro ska delas lika mellan Trafikverket 
och kommunen medan åtgärden med ljus/ljud/bom tas i sin helhet av Trafikverket.

Förvaltningen förordar ljus/ljud/bom som åtgärd för en säker passage vid Solgårdsvägen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Rapport – GC passage Bohusbanan Solgårdsvägen
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören 
i uppdrag att sammanställa diskussionen som har varit med Trafikverket om 
järnvägsövergången vid Solgården, om tidigare uppgifter om tidplan/ekonomi för att öka 
trafiksäkerheten och tidigare uppgifter om tid/kostnad och varför det har blivit en förändring 
av dessa uppgifter som tidigare presenterats till kommunstyrelsen. Vilka har varit med från 
Trafikverket och vad har berörda tjänstemän från Trafikverket haft för funktion? Utöver detta 
behöver kommunstyrelsen få reda på åtgärder och tidplan att åtgärda fler av de obevakade 
järnvägsövergångar som vi har i Stenungsunds kommun.

Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker Bo Petterssons (S) tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
tilläggsförslag och konstaterar att så sker. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/53
2019-05-28

Stefan Svedhem Till kommunfullmäktige

Beslut om åtgärdstyp för GC-passage Bohusbanan / Solgårdsvägen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige föreslår att Trafikverket genomför en säker gång/cykel-överfart över 
Bohusbanan/Solgårdsvägen av typen ljus/ljud/bom.

Sammanfattning av ärendet
Efter beslut om att stänga gång och cykel-överfarter (GC-överfart) för Bohusbanan vid 
Solgårdsvägen och Södra vägen har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att en 
säker passage kan öppnas igen vid läget för Solgårdsvägen.

De tre huvudalternativ som studerats är tunnel, bro samt ljus/ljud/bom.

Tunneln och bron byggs helst i samband med projekt Resecentrum 2023 då tåget ändå stängs 
ned en längre tid. Eventuellt kan en bro komma till stånd något tidigare med ett kortare 
tågstopp (ca 1-2 månader). En lösning med ljus/ljud/bom måste utredas men uppskattas kunna 
genomföras inom ett år. Kostnaderna för tunnel och bro ska delas lika mellan Trafikverket 
och kommunen medan åtgärden med ljus/ljud/bom tas i sin helhet av Trafikverket.

Förvaltningen förordar ljus/ljud/bom som åtgärd för en säker passage vid Solgårdsvägen.

Beskrivning av ärendet
Efter beslut om stängda GC-överfarter för Bohusbanan vid Solgårdsvägen och Södra vägen 
har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att en säker passage kan öppnas igen vid 
läget för Solgårdsvägen.

De tre huvudalternativ som studerats är tunnel, bro samt ljus/ljud/bom.

Geotekniska förhållandena är osäkra och därför är kostnads och byggnadskomplexitet 
(byggnadstid) mycket osäkra. Tunneln och bron byggs helst i samband med projekt 
Resecentrum 2023 då tåget ändå stängs ned en längre tid. Eventuellt kan en bro komma till 
stånd något tidigare med ett kortare tågstopp (ca 1-2 månader). En lösning med ljus/ljud och 
bom måste utredas men uppskattas kunna genomföras inom ett år.

En tunnel behöver konstrueras med avvattningsanläggning då lågpunkten hamnar under 
havsnivån.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/53
2019-05-28

Om/när Bohusbanan byggs som dubbelspår förbi aktuell plats kommer en planskild passage 
att krävas. I samband med detta bör också en förlängning av Södra vägens anslutning mot 
Nösnäsmotet hanteras planskilt från denna gång-/cykelväg. Dessa tillkommande åtgärder 
kommer då kräva större ombyggnad av en tidigare anlagd tunnel eller bro.

Ekonomiska konsekvenser
Tunnel: 15-90 mkr som delas lika mellan Trafikverket och kommunen. Trafikverket äger 
konstruktionen och kommunen äger ytskikt och ansvarar för drift och skötsel.
Bro:15-30 mkr som delas lika mellan Trafikverket och kommunen. Kommunen äger 
konstruktionen och ansvarar för drift och skötsel.
Ljus/ljud/bom: 5-10 mkr som tas i sin helhet av Trafikverket. Trafikverket äger anläggningen 
och ansvarar för drift och skötsel.

Barnkonsekvensanalys
Beslutet bedöms beröra barn direkt både nu och i framtiden. Passagen ligger i närheten av 
Nösnäsgymnasiet vilket innebär att den utgör skolväg för en del av gymnasieeleverna. Men 
passagen kan även komma att användas av barn i alla åldrar som till exempel närboende i det 
aktuella området. Särskilda hänsyn behöver tas till hur beslutet påverkar barn med 
funktionshinder.

Samtliga åtgärdstyper har påverkan ur barnkonsekvenshänsyn men ur olika aspekter. 
Rekommendationen med ljus/ljud och bom har förordats med tanke på en snabbare möjlig 
lösning. Passager kan idag närmast ske i samband med vägpassagen vid Nösnäsmotet. Detta 
ger en kraftig omväg för närboende i Solgårdsdalen vilket orsakat otillåten spårspring av 
ungdomar. Passagen nyttjades mycket av skolelever från Nösnäsgymnasiet vilka idag istället 
måste passera Bohusbanan vid vägpassagen.

En tunnel eller bro ger höjdskillnader som måste hanteras med längre ramper vilket kan vara 
ett hinder för rörelsehindrade. 

Tonåringar bedöms hantera risken med en plankorsning om den också förses med bom som 
fysiskt hindrar passage vid mötande tåg och yngre barn förväntas här passera tillsammans 
vuxen.

Verksamhetsmässiga konsekvenser
Föreslaget alternativ har inga verksamhetsmässiga konsekvenser. De övriga förslagen kräver 
samordning av projektering samt detaljplaneförändring.
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/53
2019-05-28

Juridiska bedömningar
Ingen juridisk påverkan med föreslaget alternativ. De övriga alternativen kommer kräva 
medfinansieringsavtal med Trafikverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-28
Rapport – GC passage Bohusbanan Solgårdsvägen

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling
Sektorchef  
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2

Alternativ
• GC-tunnel enbart under Bohusbanan ev. behov av flytt på 

Göteborgsvägen
• En längre GC-tunnel lösning under både Bohusbanan och 

Göteborgsvägen
• GC-bro enbart över Bohusbanan ev behov av flytt på 

Göteborgsvägen
• GC-bro över både Bohusbanan och Göteborgsvägen
• Bom, ljus och ljud anläggning (idag bara ljus och ljud)
• Stänga gångpassagen utan ersättning 
• Fler alt. lösningar…?
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3

GC-tunnel enbart under Bohusbanan 
• Finansiering 

– Trafikverket 50% och 
– Stenungssunds kommun 50% 

• Ägande
– Trafikverket ägare till konstruktionen, 
– Kommunen ägare av insidan av tunneln. Drift ingår i ägande tex 

Snöröjning, sopning, klottersanering, ny asfalt…

Finansiering och ”Ägare”

15-90 MSEK
2023 vid tågstopp RC

(tillägg av SS efter senare info)
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4

Finansiering och ”Ägare”

En längre GC-tunnel lösning under både Bohusbanan och 
Göteborgsvägen
• Finansiering 

– Trafikverket 50%, 
– Stenungssunds kommunen 50%

• Ägande
– Trafikverket äger tunnelkonstruktionen under Bohusbanan
– Kommunen äger tunnelkonstruktionen under Göteborgsvägen och 

insidan av tunneln under Göteborgsvägen och Bohusbanan. 
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GC-bro över Bohusbanan
• Finansiering 

– Trafikverket 50% och 
– Stenungssunds kommun 50% 

• Ägande
– Kommunen ägare av brokonstruktionen

Finansiering och ”Ägare”

15-30 MSEK
2023 vid tågstopp RC

(ev tidigare)

(tillägg av SS efter senare info)
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Bro över både Bohusbanan och Göteborgsvägen
• Finansiering

– Trafikverket 50% och 
– Stenungssunds kommun 50%

• Ägande
– Kommunen ägare av brokonstruktionen

Finansiering och ”Ägare”
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7

Bom, ljud och ljus eller slopning av anläggningen i Solgården
• Finansiering

– Trafikverket 100%  
• Ägande

– Trafikverket

Finansiering och ”Ägare”

5-10 MSEK
Ca 6 mån

(tillägg av SS efter senare info)
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 174 Dnr: KS 2019/157

Översyn av avfallstaxan

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa. Justering av avfallstaxan enligt 
index får bara ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avfallsverksamhet är så kallad taxefinansierad verksamhet. Det innebär att inga 
skattemedel finansierar verksamheten. Istället finansieras den genom att en av 
kommunfullmäktige fastställd avgift tas ut av hushåll och verksamheter. Avgiften ska täcka 
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften ska på så 
vis täcka drift och underhåll men även de investeringar som är nödvändiga. Enligt 
miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avfallsverksamheten ska under en 
treårsperiod uppvisa ett nollresultat.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Justering enligt index får endast ske efter särskilt 
justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Avfallstaxa 2016 med ny formulering kring indexreglering
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-06-11

§ 39 Dnr: KS 2019/157

Svar på återremiss om översyn av avfallstaxan

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa. Justering av avfallstaxan enligt 
index får bara ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avfallsverksamhet är så kallad taxefinansierad verksamhet. Det innebär att inga 
skattemedel finansierar verksamheten. Istället finansieras den genom att en av 
kommunfullmäktige fastställd avgift tas ut av hushåll och verksamheter. Avgiften ska täcka 
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften ska på så 
vis täcka drift och underhåll men även de investeringar som är nödvändiga. Enligt 
miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avfallsverksamheten ska under en 
treårsperiod uppvisa ett nollresultat.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Justering enligt index får endast ske efter särskilt 
justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Avfallstaxa 2016 med ny formulering kring indexreglering
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/157
2019-05-03

Camilla Svensson Till  kommunstyrelsen

Svar på återremiss om översyn av avfallstaxan

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avfallstaxa. Justering av avfallstaxan enligt 
index får bara ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunens avfallsverksamhet är så kallad taxefinansierad verksamhet. Det innebär att inga 
skattemedel finansierar verksamheten. Istället finansieras den genom att en av 
kommunfullmäktige fastställd avgift tas ut av hushåll och verksamheter. Avgiften ska täcka 
kostnader för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. Avgiften ska på så 
vis täcka drift och underhåll men även de investeringar som är nödvändiga. Enligt 
miljöbalken ska avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga 
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Avfallsverksamheten ska under en 
treårsperiod uppvisa ett nollresultat.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Justering enligt index får endast ske efter särskilt 
justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet
Kommunen har en skyldighet att samla in hushållsavfall från boende i kommunen och på så 
vis garantera en miljöriktig hantering som skyddar människa och miljö. Kommunen får enligt 
miljöbalken bestämma att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall. Avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka 
nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader 
ska räknas av kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål 
än renhållning. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun har genom avfallstaxan bestämt att hushåll och 
verksamheter dels ska betala en fast grundavgift, dels en rörlig abonnemangsavgift. Den 
årliga avgiften ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av 
avfall som lämnas på centralen, insamling och behandling av grovavfall (en gång per hushåll 
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och år), farligt avfall samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och 
information. Den rörliga abonnemangsavgiften ska täcka kostnader för insamling och 
behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av 
behållarstorlek, hämtningsintervall med mera. Även ytterligare avgifter finns, som 
felsorteringsavgifter och avgifter för extratjänster.

Avfallsverksamheten ska under en treårsperiod uppvisa ett nollresultat. Ett överskott eller 
underskott ett enskilt år ska täckas inom tre år. Avfallsverksamheten får finansieras via 
skattemedel, men avgifter från avfallsverksamheten får inte användas för att stödfinansiera 
kommunens övriga verksamheter.

Allmänna utskottet beslutade den 26 mars 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med förslag om att avfallstaxan ska ligga kvar på 2019 års nivå de 
kommande åren utan indexreglering. Med anledning av återremissen föreslår förvaltningen nu 
att taxan ska konstanthållas vid 2019 års nivå och att justering av taxan enligt index endast får 
ske efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

Nuvarande skrivning: 
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex 
A12:1MD. Basindex är indexnivån i januari 2015. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av 
nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får justeras årligen. 
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Nya avgifter 
fastställs av Renhållningsenheten. 
 
När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras på 
samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, ska 
taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag på ny skrivning:
Avgifterna i denna taxa regleras på statistiska centralbyråns avfallsindex A12:1MD. 
Avgifterna får endast justeras enligt index efter särskilt justeringsbeslut i kommunfullmäktige. 

När avgifter i taxan justeras baserat på avfallsindex ska samtliga avgifter justeras på samma 
sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, ska taxan 
istället beslutas av kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys
Med anledning av ärendet administrativa karaktär medför ärendet i sig inte några 
konsekvenser för barn. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-03
Avfallstaxa 2016 med ny formulering kring indexreglering

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Camilla Svensson
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef 
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AVFALLSTAXA, 2018

STENUNGSUNDS KOMMUN
Dnr 0361/15

Gäller från och med 1 januari 2016
Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26

Antagen av:
KF § 223 2015-10-26

 KS §181 2015-08-31
SBU §  57 2015-06-09
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1. INLEDNING
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbal-
ken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som utförs genom kommunens försorg.

Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i Miljöbalken, Av-
fallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i 
Stenungsunds kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen.
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2. AVGIFTER
Samtliga avgifter är inklusive moms.

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

2.1. Fast grundavgift

Tabell 1. Grundavgift för samtliga hushåll och verksamheter.

Fastighet/verksamhet
Grundavgift    

kr per år

Småhus, villor, radhus och andra en- och tvåbostadshus för helårsboende, kr per hushåll 1 082,00 kr

Flerbostadshus, kr per lägenhet 596,00 kr

Fritidshus, kr per hushåll 856,00 kr

Verksamhet, kr per verksamhet och hämtadress 541,00 kr

2.2. Villor och andra småhus med helårsboende

Tabell 2. Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl. 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska 
vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

Storlek kärl

Antal 
hämt-
ningar 
per år

Grundavgift 
per år

Rörlig avgift 
för bränn-
bart per år

 Rörlig 
avgift för 
matavfall             

per år
Total avgift    

per år
Hämtning av matavfall varje vecka sommartid* och 
varannan vecka resten av året      

140 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 26 + 31 1 082,00 kr  927,00 kr 

            
441,00 kr 2 451,00 kr 

190 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 26 + 31 1 082,00 kr 1 170,00 kr 

            
441,00 kr 2 694,00 kr 

240 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 26 + 31 1 082,00 kr 1 590,00 kr 

            
441,00 kr 3 114,00 kr 

Hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka och 
matavfall hämtas som ovan      

140 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 13 + 31 1 082,00 kr 570,00 kr

            
441,00 kr 2 094,00 kr 

190 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 13 + 31 1 082,00 kr   758,00 kr 

            
441,00 kr 2 281,00 kr 

240 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 13 + 31 1 082,00 kr 1 067,00 kr 

            
441,00 kr 2 590,00 kr 

* Kärl för brännbart avfall hämtas varannan vecka året runt. Kärl för matavfall hämtas varje vecka 

  från och med vecka 23 till och med vecka 32 och varannan vecka resten av året.
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Tabell 3. Småhus med gemensamhetslösning. Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl. 

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften.

Antal behållare bestäms av Renhållningsenheten. Avgiften anges per hushåll och år.

Storlek kärl
Antal hämtningar 

per år Grundavgift per år

Rörlig avgift 
för brännbart 

per år
 Rörlig avgift för 
matavfall per år

Total avgift per 
hushåll och år

660 liter för 
brännbart 
avfall och 
140 liter för 
matavfall 52 + 52           1 082,00 kr     890,00 kr          165,00 kr           2 138,00 kr 

Tabell 4. Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska 

vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

 Antal hämtningar Grundavgift Rörlig avgift Total avgift

Storlek kärl per år per år  per år per år

190 liter 26         1 082,00 kr    1 170,00 kr         2 252,00 kr 

240 liter 26         1 082,00 kr     1 59,00 kr         2 672,00 kr 

190 liter 13         1 082,00 kr       773,00 kr         1 855,00 kr 

Tabell 5. Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska 

vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

 Antal hämtningar Grundavgift Rörlig avgift Total avgift

Storlek kärl per år per år  per år per år

190 liter 26         1 082,00 kr    2 353,00 kr         3 435,00 kr 

240 liter 26         1 082,00 kr    2 971,00 kr         4 053,00 kr 
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2.3. Fritidsboende
Tabell 6. Avgift för hämtning av brännbart avfall och matavfall i kärl.

I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska

vara placerat högst fem meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

Typ av hushåll och storlek kärl
Antal

hämtningar Grundavgift
Rörlig avgift för 

brännbart        
 Rörlig avgift 
för matavfall             Total avgift

per år per år per år  per år per år
Hämtning av matavfall varje vecka 
sommartid och i övrigt som ovan      

190 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 14 + 19**     856,00 kr        801,00 kr 359,00 kr 2 016,00 kr 
240 liter för brännbart avfall och 
140 liter för matavfall 14 + 19**     856,00 kr     1 071,00 kr 

            
359,00 kr 2 286,00 kr 

** Kärl för matavfall hämtas varje vecka från och med vecka 23 till och med vecka 32 och  

  i övrigt hämtas matavfall och brännbart avfall som ovan.

Tabell 7. Avgift för hämtning av brännbart avfall i kärl, under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska 

vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

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

190 liter 14             856,00 kr        801,00 kr         1 657,00 kr 

240 liter 14             856,00 kr     1 110,00 kr         1 966,00 kr 

Tabell 8. Avgift för hämtning av osorterat avfall i kärl.
I tabellen visas även grundavgift per hushåll samt totala årsavgiften. I avgiften ingår att kärlet ska 

vara placerat högst 10 meter från tomtgräns. I annat fall utgår tilläggsavgift enligt tabell 13. 

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

190 liter 14                  856 kr     1 867,00 kr         2 722,00 kr 

240 liter 14                  856 kr     2 358,00 kr         3 214,00 kr 
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2.4. Flerbostadshus och verksamheter
Tabell 9. Avgifter för hämtning av brännbart restavfall i kärl.

För matavfall, se tabell 10. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns. 
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13. 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter 26 1 634,00 kr

Kärl 190 liter 52 2 827,00 kr

Kärl 240 liter 26 2 429,00 kr

Kärl 240 liter 52 3 567,00 kr

Kärl 370 liter 26 2 839,00 kr

Kärl 370 liter 52 5 666,00 kr

Kärl 370 liter 104 11 618,00 kr

Kärl 660 liter 52 8 824,00 kr

Kärl 660 liter 104 18 087,00 kr

Kärl 660 liter 156 27 797,00 kr

Tabell 10. Avgifter för hämtning av matavfall i kärl
För brännbart avfall se tabell 9. Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns. 
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13. 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år

Kärl 140 liter 52         1 197,00 kr 

Kärl 140 liter 104         2 452,00 kr 
Kärl 140 liter 156         3 766,00 kr 
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2.5. Tilläggstjänster för hämtning av hushållsavfall i kärl

Tabell 12. Avgifter för hämtning av osorterat avfall.
Grundavgift enligt tabell 1 tillkommer.
I avgiften ingår att kärlet/kärlen ska vara placerade högst 10 meter från tomtgräns. 
I annat fall utgår tilläggsavgift för dragväg enligt tabell 13. 

Storlek Antal hämtningar per år Rörlig avgift per år

Kärl 190 liter 52         3 822,00 kr 

Kärl 240 liter 52         4 826,00 kr 

Kärl 370 liter 52         7 665,00 kr 

Kärl 370 liter 104       15 715,00 kr 

Kärl 660 liter 52       11 938,00 kr 

Kärl 660 liter 104       24 473,00 kr 

Kärl 660 liter 156       37 604,00 kr 

Säck* 160 liter 52         3 855,00 kr 

* Säck får enbart användas efter ansökan om dispens, se kapitel 1.9.

Tabell 13. Tilläggsavgifter för extra tömning, byte av kärl och för gångavstånd.

Tjänst  Rörlig avgift per hämtning

Extra tömning, per kärl  254,00 kr

Extra säck vid ord. Tömning 69,00 kr

Byte av kärl, gäller ej vid trasigt kärl 276,00 kr

Tillägg för gångavstånd, kr per behållare och hämtning  

11-20 meter  25,00 kr

21-30 meter  49,00 kr

31-50 meter  85,00 kr

2.6. Felsorteringsavgift

Tabell 14. Felsorteringsavgift.

Typ av fastighet  Avgift kr per kärl och tillfälle

Felsortering vid småhus, fritidshus, flerbostadshus och verksamhet             276,00 kr 
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2.7. Grovavfall och trädgårdsavfall

Tabell 15. Avgift för budad hämtning av grovavfall, utöver hämtning som ingår i abonnemang.

Tjänst  Avgift

Grovavfall, kr per kolli             657,00 kr 

Tabell 16. Avgift för hämtning av trädgårdsavfall.
Hämtas var 4:e vecka under perioden april - oktober.

Storlek  Avgift per år

370 liter kärl          1 657,00 kr 
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3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1. Definitioner
Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscen-
tral samt behandling av avfall som lämnas på centralen, insamling och behandling av 
grovavfall (en gång per hushåll och år), farligt avfall samt kostnader för kundtjänst, av-
fallsplanering, utveckling och information. 

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

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

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet.

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, ho-
tell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.

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

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container.

Tomtgräns Med tomtgräns avses fastighetens tomtgräns. I de fall tomtgräns ej är belä-
gen vid farbar väg räknas tomtgräns till närmaste farbara väg, se renhållningsordningens 
bestämmelser om farbar väg.

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Stenungsunds kom-
mun.

3.2. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare1 är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell av-
fallshantering. Avgift gällande avfall skall erläggas till Stenungsunds kommun. 

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

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

1 Efter överenskommelse med Stenungsunds kommun kan faktura ställas till nyttjanderättshavare, men om 
denne inte fullgör sina betalningsåtaganden återgår kommunen till att fakturera fastighetsinnehavaren.
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3.3. Avgiftsförändringar på grund av ändrade hämtningsförhållanden
Avgiftsförändring på grund av anmälan om ändrade hämtningsförhållanden såsom för-
säljning av fastighet, ökning eller minskning av tjänster eller dylikt träder i kraft veckan 
efter det att anmälan har emottagits av kommunen, kundtjänst för renhållning. Fastig-
hetsinnehavare som underlåtit att anmäla förändring som skulle medfört högre avgift, 
påförs den högre avgiften retroaktivt. 

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

För hushåll i småhus eller flerbostadshus ingår dessutom följande tjänster i grundavgif-
ten:

 Tillgång till återvinningscentral2

 Hämtning av grovavfall3 vid fastighet en gång per år

 Samlare för farligt avfall

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

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel före-
tag, skolor, föreningar och institutioner. Till verksamheter räknas även hushåll i speciel-
la boenden, till exempel äldreboende och gruppboende.

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter där det uppstår hushållsavfall eller 
därmed jämförligt avfall.

2  Vid återvinningscentral får hushåll lämna grov-, el-, farligt avfall och trädgårdsavfall utan extra avgift. 
3  Grovavfall är skrymmande avfall från hushållen som på grund av storlek eller vikt inte kan lämnas i kärl eller 
säck för brännbart avfall.
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3.5. Abonnemang
Abonnemang för villa och fritidshus
Hushåll i villa eller fritidshus kan välja mellan följande typer av abonnemang:

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

 Hemkompostering, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall 
i tabell 4 för åretruntboende och i tabell 7 för fritidshus. Kommunen tillhanda-
håller ett kärl för brännbart restavfall. Kompostering ska anmälas enligt kommu-
nens avfallsföreskrifter.

 Osorterat avfall, se avgifter för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall i 
tabell 5 för åretruntboende och i tabell 8 för fritidshus. Kommunen tillhandahål-
ler ett kärl för osorterat avfall.

För hushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis på grund av stora mängder 
blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av källsortering, enligt tabell 2, till-
sammans med ett extra kärl för enbart restavfall, med rörlig avgift enligt tabell 4. För 
behållaren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift. 

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter
Flerbostadshus och verksamheter kan välja följande typer av abonnemang:

 Källsortering med kombination av abonnemang för brännbart restavfall, se tabell 
9 eller 11, och abonnemang för matavfall, se tabell 10. Papperspåsar att lägga 
matavfall i ingår i avgiften för abonnemanget och ska användas innan avfallet 
läggs i kärlet.

 Osorterat avfall, se tabell 12 för olika storlekar på kärl och hämtningsintervall.

3.6. Tilläggstjänster
Extrahämtning
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fas-
tigheten kan detta hämtas som en extrahämtning mot ersättning, se tabell 13. 

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

Tillägg för gångavstånd 

Behållare vilka är placerade längre bort från tomtgräns än 10 meter kan hämtas mot 
tilläggsavgift enligt tabell 13. 

Avstånd mellan behållare och hämtningsfordonets ordinarie angöringsplats vid tomt-
gräns får inte överstiga 50 meter. 
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Hämtning av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villor och fritidsboende kan avlämnas avgiftsfritt vid återvinnings-
central. 
Abonnemang kan tecknas för hämtning av trädgårdsavfall från villor, se tabell 16. 
Abonnemanget är säsongsbundet och avfall hämtas en gång var 4:3 vecka april – okto-
ber. Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen vara placerade vid tomtgräns eller över-
enskommen hämtplats. 

3.7. Felsortering
Vid felsortering kommer fastighetsägaren att aviseras och felet påpekas. Då har kom-
munen också rätt att ta ut felsorteringsavgift, se tabell 14. Vid långvariga svårigheter 
med att sortera avfallet kan abonnemanget omklassas till osorterat, se tabell 5, 8 eller 
12. Efter tre aviseringar inom tre månader får abonnemanget omklassas. Abonnemang 
för osorterat avfall tillämpas tills kunden kommit tillrätta med problemet.

3.8. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning.
Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
När två eller tre hushåll delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsinneha-
varna på den rörliga abonnemangsavgiften, men varje hushåll betalar för fast grundav-
gift enligt taxa. 
Delad faktura ställs till varje fastighetsägare som avses i ansökan enligt kommunens av-
fallsföreskrifter. 
Vid gemensam avfallslösning där fyra eller flera hushåll delar på 660 liters kärl betalar 
varje hushåll avgift enligt tabell 3. 
Samfällighet får välja alternativ som för flerbostadshus.

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall
Se kapitel 1.6.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och be-
handlingsavgift. 

Hämtning av hushållsavfall i säck
I undantagsfall kan fastighetsinnehavare efter ansökan enligt kommunens avfallsföre-
skrifter medges att hämtning av avfall sker i säck istället för i kärl. Avgifter och hämt-
ningsintervall visas i tabell 12.
Befrielse

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet omhän-
dertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas. 
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3.9. Slam 
För avgifter för hämtning av slam hänvisas till avfallstaxa för Stenungsunds kommun, 
beslutad 2016-12-19 med diarienummer 0610/16.

3.10. Speciella tjänster och undantag 
För hämtning med andra metoder än de som anges i denna avfallstaxa eller där förhål-
landen väsentligt avviker från vad som är normalt får Renhållningsenheten avtala om 
särskilda avgifter efter samråd med berörda fastighetsinnehavare. Vid tecknande av av-
tal skall 27 kap 5§ Miljöbalken särskilt beaktas. 

3.11. Indexreglering

Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på statistiska centralbyråns Avfallsindex
A12:1MD. Basindex är indexnivån i januari 2015. Indexnivån avläses 1 juni för 
beräkning av nya avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får 
justeras årligen. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. 
Nya avgifter fastställs av Renhållningsenheten.

När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras 
på samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.

Nytt förslag till formulering:
Avgifterna i denna taxa regleras på statistiska centralbyråns avfallsindex A12:1MD. 
Avgifterna får endast justeras enligt index efter särskilt justeringsbeslut i kommunfull-
mäktige. 

När avgifter i taxan justeras baserat på avfallsindex ska samtliga avgifter justeras på 
samma sätt. Om olika avgifter ska justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, 
ska taxan istället beslutas av kommunfullmäktige.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 175 Dnr: KS 2018/481

Uppdrag att ta fram klimatanpassningsplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen och att projektplanen 
förlängs till 2020-12-31.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsen till politisk styrgrupp i arbetet med att 
ta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår som tillägg att projektplanen förlängs till 2020-12-31 och att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse kommunstyrelsen som politisk 
styrgrupp.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-06-11

§ 41 Dnr: KS 2018/481

Svar på återremiss om uppdrag om att ta fram 
klimatanpassningsplan

Beslut
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om vilken politisk styrgrupp det ska vara till 
klimatanpassningsplanen. Det kan vara till exempel beredningen för miljö- och fysisk 
planering. 

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om vilken politisk styrgrupp det ska vara till 
klimatanpassningsplanen. Det kan vara till exempel beredningen för  miljö- och fysisk 
planering

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Pettersson (S) förslag. Han konstaterar
att så sker.

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/481
2019-04-30

Maria Alm Till kommunstyrelsen

Uppdrag om att ta fram klimatanpassningsplan

Förslag till beslut
Allmänna utskottets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar. 

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga 
om att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd 
miljö till ett gradvis förändrat klimat. I propositionen ”Nationell strategi för 
klimatanpassning” föreslås bland annat att det införs ett uttryckligt krav mot kommunerna om 
att i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för 
bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller 
förhindras. Utredningens bedömning är att ett sådant krav mot kommunerna kan bli ett 
kraftfullt första steg mot den nödvändiga klimatanpassningen. Med bakgrund i denna 
kommande lagförändring blir kommunen tvungen att ta fram en klimatanpassningsplan för att 
bedöma vilka klimatförändringar som kommunen står inför.

Stenungsunds kommun härmed står inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/481
2019-04-30

sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till de 
klimatförändringar vi står inför.

SMHI har tagit fram en lathund för 
klimatanpassningsarbetet till kommunerna. Syftet 
med lathunden är att stödja kommuner som vill 
komma igång med sitt arbete och ta fram en 
kommunal plan för klimatanpassning. Lathunden är 
uppdelad i 7 steg, 0–6.

Framtagandet av klimatanpassningsplanen i 
Stenungsunds kommun kommer följa SMHI:s lathund 
enligt steg 0–4. När planen väl är framtagen kommer arbetet med klimatanpassning att fortgå 
enligt steg 5 och 6. Tillvägagångssättet och de olika stegen beskrivs i bilaga 1 ”Projektplan 
klimatanpassning”.

Ekonomiska konsekvenser
Framtagandet av en klimatanpassningsplan ligger under ÖP-budgeten. Finansiering sker 
därmed inom ram. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Daniel Jerling Malin Henriksson
Sektorchef samhällsbyggnad Tf. Verksamhetschef  

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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2019-09-05

Sida 1 av 8

Projektplan klimatanpassning

1 Bakgrund
SMHI sammanställer klimatscenarier för Sverige, baserat på egna beräkningar och internationell 
forskning. För Sveriges del pekar klimatscenarierna på att det blir varmare, framför allt på 
vintern. Mildare och blötare vintrar leder till att vegetationsperioden förlängs. Årsmängderna av 
nederbörd förutspås öka. Framförallt kommer det att regna oftare och kraftigare på hösten, 
vintern och våren.

Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar som 
ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. Städer och 
tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och ökade 
temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen av dessa 
områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.

Stenungsunds kommun står inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som ett 
tematiskt tillägg till ÖP. Klimatets förändringar berör samhällets alla sektorer och det är få 
verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten långsiktig planering innebär 
en rad åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks redan idag och de 
som väntar i framtiden. Om kommunen inte anpassas till det förändrade klimatet uppstår både 
onödiga risker och kostnader, för kommunen, för de boende och för andra verksamma i 
kommunen.

Omvärldsbevakning
Regeringen beslutade den 12 november 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
analysera hur ansvaret fördelas mellan staten, landstingen, kommunerna och enskilda i fråga om 
att vidta åtgärder för att anpassa pågående och planerad markanvändning och bebyggd miljö till 
ett gradvis förändrat klimat. I propositionen ”Nationell strategi för klimatanpassning” föreslås 
bland annat att det införs ett uttryckligt krav mot kommunerna om att i översiktsplanen ange en 
analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse och byggnadsverk 
samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller förhindras. Syftet med kravet på
en sådan analys är i första hand att arbetet med att bedöma riskerna och att finna en strategi, 
kommer i gång och att det inleds en dialog med kommunen. Utredningens bedömning är att ett 
sådant krav mot kommunerna kan bli ett kraftfullt första steg mot den nödvändiga 
klimatanpassningen. Syftet är att underlätta att ny hållbar bebyggelse kan ske. Det kan 
exempelvis ske genom att kommunerna övergripande och på ett tidigt stadium tar ställning till 
vilka områden som är lämpliga för ny bebyggelse, vilka som inte bör bebyggas och vilka som 
kan bebyggas under förutsättning att olika skyddsåtgärder initieras.

SMHI har tagit fram en lathund för klimatanpassningsarbetet till kommunerna. Syftet med 
lathunden är att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete och ta fram en 
kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och 
länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.
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2 Förväntad nytta 
Klimatanpassningsplanen ska tydliggöra problem och utmaningar som Stenungsunds kommun 
står inför i frågor rörande klimatanpassning. Planen ska peka ut de områden och de åtgärder som 
krävs för att anpassa Stenungsund till ett förändrat klimat.

3 Uppdrag
Att ge Plan i uppdrag att i samverkan med Miljö Hälsoskydd arbeta fram en 
klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till ÖP.

Att ge en helhetsbild av kommunens behov av klimatanpassning, där olika geografiska områden 
som kan beröras av ett förändrat klimat identifieras samt vilka samhällsviktiga funktioner som 
berörs.

Framtagandet av planen kommer följa SMHI:s lathund steg 0-4, som beskrivs under kapitel sju. 
När planen väl är framtagen kommer arbetet med klimatanpassning att fortgå enligt steg 5 och 6. 
Vad dessa två steg kommer att innebära går i nuläget inte att bedöma och beskrivs därför inte i 
projektplanen.

4 Avgränsningar
Klimatanpassningsarbetet är i första hand begränsat till kommunen som geografiskt område.

5 Beröringspunkter
I arbetet med framtagandet av en klimatanpassningsplan finns nationella, regionala och 
kommunala planer och program som berörs:

 Nationella och regionala klimatanpassningsplaner och strategier
 Översiktsplan
 VA-plan
 Risk- och sårbarhetsanalys/plan
 Långsiktig planering av alla slag i samtliga kommunala verksamheter (10+ år framåt).

6 Intressenter
Alla kommunala verksamheter, men framförallt de verksamheter som har rådighet över 
befintliga och planerade investeringar med lång livslängd samt de som utsätts för förändrat 
väder.

Intressenter är även medborgare och företagare som kommer påverkas av ett förändrat klimat.
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7 Genomförande steg 0–4 enligt SMHI:s lathund

Figur 1: SMHI:s lathund

7.1 Motivera
Från Lathunden: Syftet med steget ”Motivera” är att ge argument och exempel som motiverar 
ett politiskt beslut om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. För att tjänstepersoner 
ska kunna arbeta med klimatanpassningsfrågan behöver den förankras hos kommunens 
styrande politiker. Politisk medvetenhet om frågans betydelse är mycket viktig.

Anses uppfyllt genom att:
Ett beslut behöver tas om att ta fram en klimatanpassningsplan för att säkerställa att kommunens 
service till invånarna är och förblir anpassad till vädrets påverkan. Klimatanpassningsplanen ska 
vara ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

Beslut om en budget behöver också tas. Kostnaderna för framtagandet av en 
klimatanpassningsplan bör gå från medel avsatt för ÖP arbete, alltså inom befintlig ram. De 
kostnader som kommer att uppstå är framför allt för arbetstid, beställning av fördjupade 
utredningar och externa konsulter.

7.2 Etablera
Från Lathunden: Att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp är det första steget mot ett 
framgångsrikt arbete. Syftet med steget ”Etablera” är att bilda och starta upp en arbetsgrupp 
som inkluderar deltagare från samtliga av kommunens förvaltningar och bolag, men framförallt 
de som är mest berörda av frågan.

I Stenungsunds kommun finns en politisk styrgrupp för ÖP-arbetet. Denna styrgrupp bör även 
hantera arbetet med klimatanpassningsplanen.

En gränsöverskridande arbetsgrupp behöver sättas samman med deltagare från alla kommunens 
sektorer och bolag. Den tid arbetsgruppen beräknas få lägga ner är väldigt grovt uppskattat cirka 
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1000 timmar varav kärngruppen kommer stå för cirka 800 av dessa. Den konsulttid som läggs 
ner i arbetet är också inräknat här

Figur 2: Arbetsgruppsfördelning

Anses uppfyllt genom att:
En styrgrupp och en arbetsgrupp har etablerats och ett uppstartsmöte med arbetsgruppen har 
hållits. Styrgruppen samt politiker och verksamhetschefer bör vara med under inledningen av 
mötesdagen för att få ett helhetsperspektiv.

Kunskapen måste öka i verksamheterna och kommunen bör ta fram visioner och mål för 
klimatanpassningsarbetet.

7.3 Analysera
Från Lathunden: Syftet med steget ”Analysera” är att ge en övergripande bild av kommunens 
klimatutmaningar samt att identifiera sårbarheter i olika samhällsfunktioner.

Anses uppfyllt genom att:
Här börjar arbetet med att identifiera kommunens klimatutmaningar. Vilka underlag finns redan 
framtagna och vilka behöver tas fram? En beskrivning om kommunens utsatthet i dagens och 
framtidens klimat behöver göras samt tidigare väderhändelser och deras konsekvenser. Hur 
sårbara är vi, vilka konsekvenser uppstår och vilka geografiska områden eller 
verksamheter/befolkningsgrupper är särskilt sårbara?

Grupp sociala 
frågor

Folkhälsostrateg
Äldreomsorg

Kultur och fritid

Kärngrupp
Miljöstrateg

Översiktsplanerare
Säkerhetssamordnare

Konsulter

Teknisk grupp
VA

Avfall
Stenungsunds Energi

MEX
Anläggning

Räddningstjänst
Grupp bebyggelse 

och planering
Stenungsundshem

Planarkitekt
Fastighet

Miljö
Bygg
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7.4 Identifiera
Från Lathunden: Klimatanpassningsåtgärder som hanterar de händelser, konsekvenser och 
sårbarheter som kan uppstå till följd av ett förändrat klimat behöver identifieras. Syftet med 
steget ”Identifiera” är att sammanställa flera tänkbara åtgärder som ska utgöra underlag för 
prioritering i nästa steg.
Anses uppfyllt genom att:
Här börjar arbetet med att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras för att anpassa 
samhället till de klimatförändringar som väntar i framtiden. En kartläggning av redan 
genomförda åtgärder ska ha tagits fram samt förslag på möjliga anpassningsåtgärder som täcker 
behoven för kommunens viktigaste klimatutmaningar.

7.5 Prioritera
Från Lathunden: Det finns olika sätt att prioritera och välja mellan åtgärdsalternativ. Syftet 
med steget ”Prioritera” är att inspirera till ett systematiskt tillvägagångssätt som ger 
vägledning, underlättar och motiverar valet av åtgärder. 

Anses uppfyllt genom att:
Åtgärdsalternativen behöver utvärderas för att kunna avgöra nyttan utifrån åtgärdens effektivitet 
vad gäller att minska sårbarheten eller stärka motståndskraften. Val mellan olika 
investeringsalternativ ska också göras.

PRIO 1 - Existerande stora problem, arbete behöver påbörjas/intensifieras omgående.
PRIO 2 - Kan se effekter idag som kommer att eskalera enligt de klimatmodeller som finns. 
Arbete bör påbörjas inom de närmsta åren.
PRIO 3 - Framtida förväntade effekter som behöver beaktas.

8 Tidplan

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig

Vår Redovisning av Projektplan AU Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare

Vår 2019 Godkännande av projektplan KS

Vår 2019 Direktupphandling av konsult Maria - miljöstrateg
Juni 2019 Uppstartsmöte med styrgrupp, arbetsgrupp 

och politik
Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare 
Projektledare - konsult

Aug 2019 Styrgruppsmöte Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare

Dec 2019 Styrgruppsmöte Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare

Mars 2020 Styrgruppsmöte Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare
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Juni 2020 Klimatanpassningsplan klar redovisning 
KS?

Maria - miljöstrateg
Birgitta - översiktsplanerare 
Projektledare - konsult

Juli- Arbete med att genomföra åtgärderna 
påbörjas

Respektive åtgärdsansvarig

Tabell 1: Tidplan

9 Kommunikation och uppföljning
 Kontinuerlig uppföljning av arbetet sker via den politiska styrgruppen.
 Uppföljning av åtgärdsarbetet kommer ske årligen när steg 0–4 av lathunden är genomförd och 

arbetet med steg fem och sex påbörjats.

10 Risker
 Personalomsättning och resursbrist.
 Inte prioriterat i förhållande till andra uppgifter.
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Bilaga 1 - Stegvis checklista
Motivera

 Kunskap om vad ett förändrat klimat innebär och varför klimatanpassning är viktigt.
 Kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på klimatanpassning.
 Klimatanpassningsfrågan har förankrats och prioriterats bland kommunens politiker.
 En eller två tjänstepersoner som ansvarar för att samordna och koordinera 

klimatanpassningsarbetet har utsetts.

Etablera:
 Politiskt stöd för att arbeta med klimatanpassning har säkerställts eller eftersträvas.
 En arbetsgrupp med brett deltagande från olika förvaltningar och bolag är bildad.
 Arbetsgruppen förstår innebörden av klimatanpassning och varför kommunen ska arbeta 

med frågan.
 Arbetsgruppen förstår skillnader mellan åtgärder för att begränsa klimatutsläppen och 

åtgärder för klimatanpassning.
 Arbetsgruppen förstår sin roll, vad som ska göras och varför var och en är med.
 Arbetsgruppen har en gemensam bild av kommunens viktigaste klimatutmaningar.
 Arbetsgruppen är medveten om vad som görs i kommunen idag och vilka 

klimatutmaningar som redan har börjat hanteras.
 Visioner och mål för klimatanpassning är formulerade.
 En gemensam plan för fortsatt arbete är framtagen.
 Rutiner för dokumentation av arbetet har etablerats. 

Analysera:
 En beskrivning om kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat har gjorts. Detta 

inkluderar tidigare väderhändelser och deras konsekvenser.
 Arbetsgruppen har fått ökad förståelse för innebörden av ett förändrat framtida klimat. 
 Arbetsgruppens kunskapsluckor gällande osäkerheter i klimatförändringen och framtida 

scenarier har förtydligats.
 Arbetsgruppen har enats om vilka avgränsningar som ska användas för analysen, 

exempelvis kommunal rådighet eller geografiskt.
 Konsekvenser för relevanta klimateffekter som kräver klimatanpassande åtgärder har 

identifierats och finns beskrivna i analysen.
 Kommunens framtidsvisioner har tagits med i analysen.
 Gränsöverskridande frågor har tagits med i analysen.
 Bakomliggande resonemang inför beslut är dokumenterade.
 Identifierade brister i underlag är dokumenterade.

Identifiera:
 Det finns förslag på möjliga anpassningsåtgärder som täcker behoven för kommunens 

viktigaste klimatutmaningar.
 Förslagen på möjliga anpassningsåtgärder täcker samtliga förvaltningar och bolags 

behov.
 En kartläggning av redan genomförda åtgärder har gjorts.
 Åtgärdsförslagen är praktiskt genomförbara.
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 Möjligheten att integrera åtgärdsförslagen i befintliga planer och styrdokument har 
undersökts.

Prioritera:
 Kriterier för prioritering mellan olika åtgärdsalternativ har i samarbete med berörda 

parter tagits fram.
 Kriterier för prioritering har dokumenterats.
 Möjliga synergier och målkonflikter kring åtgärdsalternativen har identifierats.
 Åtgärdernas effektivitet, flexibilitet och hållbarhet har diskuterats. 
 Kostnad och nytta för olika åtgärdsalternativ har diskuterats.
 Ett antal åtgärdsalternativ har valts för genomförande.
 För valda åtgärder med hög prioritet finns ansvarig förvaltning, bedömd kostnad och 

preliminär tidplan.
 Motivering till prioriteringsresultat har dokumenterats.
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-05-07

§ 23 Dnr: KS 2018/481

Uppdrag om att ta fram klimatanpassningsplan

Beslut
Allmänna utskottet beslutar att återremittera ärende till förvaltningen med uppdraget att bland 
annat tydliggöra hur den politiska förankringsprocessen ska se ut, vad en 
klimatanpassningsplan ska innehålla samt hur stor omfattning på arbetet kommer att vara – 
både för förtroendevalda och förvaltning. Förvaltningen ska återkomma till allmänna 
utskottets nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet
Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 
som ses redan i dag och de som kan förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. 
Städer och tätbebyggda områden är särskilt känsliga för klimateffekter som översvämning och 
ökade temperaturer. Det är därför helt avgörande att den fysiska planeringen och utvecklingen 
av dessa områden tar hänsyn till kommande förändringar i klimatet.
Stenungsunds kommun står härmed inför processen att ta fram en klimatanpassningsplan som 
ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. Genom en klimatanpassningsplan så identifierar och 
genomför kommunen åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar som märks redan 
idag och de som inte kan förhindras i framtiden. Klimatets förändringar berör samhällets alla 
sektorer och det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade. En medveten 
långsiktig planering innebär en rad åtgärder för att anpassa samhället till kommande 
klimatförändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-29
Bilaga 1: Projektplan klimatanpassning

Förslag till beslut på sammanträdet
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att bland 
annat tydliggöra hur den politiska förankringsprocessen ska se ut, vad en 
klimatanpassningsplan ska innehålla samt hur stor omfattning på arbetet kommer att vara – 
både för förtroendevalda och förvaltning. Förvaltningen ska återkomma till allmänna 
utskottets nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar om utskottet kan besluta enligt Bo Pettersson (S) förslag. Han konstaterar 
att så sker. 
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Allmänna utskottet
2019-05-07

Beslut skickas till
miljo@stenungsund.se
plan@stenungsund.se
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Kommunstyrelsen
2019-08-19

§ 187 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1 2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019
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Justerare Rätt utdraget intygar

Protokoll
Välfärdsutskottet
2019-06-12

§ 40 Dnr: KS 2019/406

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1 2019

Beslut
Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2019/406
2019-05-14

Rickard Persson Till kommunfullmäktige

Rapport om ej verkställda biståndsbeslut, kvartal 1 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att notera rapporten samt de vidtagna och planerade åtgärderna i 
varje ärende.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt socialtjänstlagen fyra gånger per år redovisa till 
kommunfullmäktige hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. I föreliggande rapport framgår vilka typer av bistånd dessa beslut 
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade, men det skall framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som 
gäller kvinnor respektive män. 

3 beslut gäller LSS 9.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1 Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson
Sektorchef  
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Bilaga 1, Icke verkställda gynnande beslut, kvartal 1 2019

STENUNGSUNDS KOMMUN
Sektor socialtjänst

Rickard Persson  
Sektorschef

Handläggare: Katarina Carlsson 
Verksamhetsutvecklare

Kön Typ av bistånd Tid som förflutit 
sedan beslutet 
fattades

Orsak Vidtagna åtgärder Planerade åtgärder

Kvinna LSS 9.9 1 år 7 månader 7 
veckor 4 dagar 

Brukare valde att 
tacka nej till första 
erbjudna LSS 
boendet. 

Kommunen har eftersökt och planerat boende efter 
brukarens önskemål. Nytt boende erbjöds 190325 
och kommunen inväntar besked. 

Beslutet är icke verkställt. 

Kvinna LSS 9.9 5 månader 4 
veckor 4 dagar 

Kommunen har planerat ett boende i nybyggnation 
som beräknas vara klart 2020.

Beslutet är icke verkställt. 

Man LSS 9.9 5 månader 4 
veckor 4 dagar 

Brukare har personlig assistans i hemmet. Det finns 
inget lämpligt boende. 

Beslutet är icke verkställt. 
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Brev Dnr KS 2019/549
2019-09-05

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om införande av språkkrav i svenska 
för anställning inom vård och omsorg - Alexandra Odelsheim (SD

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av språkkrav i svenska för anställning 
inom vård och omsorg inkommit från Alexandra Odelsheim (SD). Motionen har av 
kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon vill införa 
språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg. 

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
Motion 2019-07-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige
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Inför språkkrav i svenska för anställning inom vård och omsorg.  
 
Det är positivt att personer med utländsk härkomst väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då 
måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. 
Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar 
samt att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet, bristfälliga kunskaper i svenska språket hos 
personalen kan innebära en risk för att omsorgstagaren inte får den vård hon/han behöver. Utöver 
detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller 
medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar befintlig personal ett merarbete när de utöver sina 
ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som kommunikatörer mellan omsorgstagare och personal. 
Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och 
sjukskrivningar som följd. 
 
Det finns en mycket stor brist på personal inom äldreomsorgen och detta kommer med stor 
sannolikhet att öka ännu mer. Stenungsunds kommun ska vara en attraktiv och integrationsskapande 
arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör 
specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer 
genomföras. A�ven den personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig ha 
otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid. 
 
Med hänvisning till ovanstående text yrkar vi på: 
 
Att:  kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra ett 
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i 
äldreomsorgen vilket motsvarar godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller 
svenska som andraspråk i vård- och omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande 
utbildning. 
 
 
Att: kommunfullmäktige ger berörda utskott i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra språklyft 
för befintlig omsorgspersonal om behov finns. 
 
 
Alexandra Odelsheim (SD) 
Glenn Ottosson (SD)  
 
2019-06-09 
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Brev Dnr KS 2019/551
2019-09-05

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om förbud mot passiv insamling av 
pengar - Alexandra Odelsheim (SD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om förbud mot passiv insamling av pengar inkommit 
från Alexandra Odelsheim (SD). Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande 
remitterats direkt till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Odelsheim (SD) inkom den 7 juli 2019 med en motion där hon vill införa förbud 
mot passiv insamling av pengar.  

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
Motion 2019-07-07

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige
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 2019-06-27 

	

Förbud passiv insamling utav pengar. 
 
En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt, och att 
man vill avvakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom 
angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och 
länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.  
”Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv 
(tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i 
ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning 
att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna” 
 
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade domen: 
– Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det 
beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det. 
 
Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många 
nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i 
limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Stenungsunds kommun snarast 
omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant. 
 
 
Med hänvisning till ovan föreslår vi kommunfullmäktige: 
 
-Att i våra lokala ordningsstadgar för Stenungsunds kommun under §12 (insamling av 
pengar) även infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden: 
 
-Att årligen lyssna på näringsidkare och Stenungsunds invånare och utefter deras önskemål 
revidera tiggeriförbudet till de platser där tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen. 
 
 
För Sverigedemokraterna 
  

_____________________  ___________________   
Alexandra Odelsheim, SD                        Glenn Ottosson, SD 
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Dok.Id 197696 
Postadress 
Box 2293 
103 17 Stockholm 
Besöksadress 
Birger Jarls torg 13 
Telefon 
08-561 676 00 
E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se www.hogstaforvaltningsdomstolen.se 
 
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 
meddelad i Stockholm den 17 december 2018 
KLAGANDE 
Vellinge kommun 235 81 Vellinge 
 
MOTPART 
Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Kammarrätten i Göteborgs dom den 27 mars 2018 i mål nr 754-18 
SAKEN 
Lokala ordningsföreskrifter ___________________ 
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och 
länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge kommuns beslut att anta tillägg till 
punkt 11 i lokala ordningsföreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid 
särskilt angivna områden och fastställer kommunens beslut i denna del (dnr KS 2017/264). 
Mål nr 2149-18 
1 (10) 
  
Expeditionstid 
måndag – fredag 08:00–16:30 
08-561 678 20 
 
BAKGRUND 
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Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och säkerheten på offentliga 
platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator, vägar, torg, parker och 
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt 
ändamål. 
Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning. Behovet av ytterligare 
bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsföreskrifter meddelade av 
kommunerna. Sådana föreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men ett grundläggande krav är 
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att de måste behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får inte 
heller lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. För att bl.a. säkerställa detta ska beslutade föreskrifter anmälas till 
länsstyrelsen, som ska upphäva föreskrifter som inte uppfyller dessa krav. 
Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare gällande 
lokala ordningsföreskrifter att bl.a. införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 
på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Förbudet skulle gälla 
på Stortorget och Lilla torg i Vellinge centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs 
centrum, Skanörs hamn, ett område vid Höllvikens bibliotek samt Nyckelhålsparken i 
Höllviken. 
Beslutet anmäldes till länsstyrelsen som, såvitt är aktuellt nu, upphävde förbudet med 
hänvisning till att det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Den aktuella föreskriften stred därmed mot en grundläggande 
förutsättning för kommunens rätt att meddela föreskrifter, nämligen att föreskriften ska 
behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, som avslog 
överklagandet. Förvaltningsrätten fann att kommunen inte visat att det förekommit 
olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det 
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med hänsyn till den allmänna ordningen på angivna platser var motiverat att införa ett förbud 
mot passiv insamling av pengar (tiggeri). 
Kammarrätten, som instämde i förvaltningsrättens bedömning, avslog kommunens 
överklagande dit. 
YRKANDEN M.M. 
Vellinge kommun yrkar att kammarrättens dom ska upphävas och att kommunens beslut ska 
fastställas. 
Länsstyrelsen i Skåne län anser att överklagandet ska avslås. 
Sveriges Kommuner och Landsting, som avgett yttrande i målet, anser sammanfattningsvis att 
lokala ordningsföreskrifter kan avse såväl aktiv som passiv penninginsamling och bör kunna 
införas på särskilda och tydligt avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen 
att bedöma om det finns ett behov av sådana föreskrifter. 
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 
Frågan i målet 
Frågan i målet är om en kommun får reglera s.k. passiv penninginsamling genom lokala 
ordningsföreskrifter. 
Rättslig reglering 
Enligt 3 kap. 8 § ordningslagen får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en 
kommun meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Regeringen har bemyndigat 
kommunerna att meddela ordningsföreskrifter genom 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för 
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kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
I 3 kap. 12 § ordningslagen anges bl.a. att ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt tvång 
på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
Av 3 kap. 13 § framgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana föreskrifter 
som avses i 8 § omedelbart ska anmälas till länsstyrelsen och att länsstyrelsen ska upphäva en 
föreskrift som strider mot lagen. 
Högsta förvaltningsdomstolens bedömning 
Den kommunala föreskriftsrätten 
Genom de i målet aktuella föreskrifterna har kommunen föreskrivit dels att det, med vissa 
angivna undantag, krävs tillstånd från Polismyndigheten för insamling av pengar i bössor eller 
liknade på offentlig plats, dels att passiv insamling av pengar (tiggeri) inte får ske på vissa 
avgränsade områden som framgår av till föreskrifterna bifogade kartor. 
I förarbetena till ordningslagen diskuterades tämligen ingående hur bemyndigandet till 
kommunerna att meddela lokala ordningsföreskrifter skulle utformas mot bakgrund av främst 
det förhållandet att sådana bestämmelser kan avse vitt skilda frågor och att behovet av 
föreskrifter varierar mellan olika orter, men även utifrån vad som var lämpligt med hänsyn till 
strävandena mot ett ökat kommunalt självbestämmande. I stället för att införa en katalog över 
sådana ämnen som får regleras lokalt – vilket övervägts tidigare – stannade man för ett 
bemyndigande enligt vilket kommunerna får meddela de ytterligare bestämmelser som behövs 
i ordningshänseende. Ett på så sätt utformat bemyndigande ansågs ge kommunerna nödvändig 
flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden som möjlighet att anpassa reglerna 
utifrån samhällsutvecklingen. Bemyndigandet kom därmed i allt väsentligt att motsvara de 
tidigare reglerna i allmänna 
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ordningsstadgan (1956:617). I lagen togs dessutom in en bestämmelse – också med förebild i 
allmänna ordningsstadgan – om att de lokala ordningsföreskrifterna inte får lägga onödigt 
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
De vittgående befogenheterna ansågs emellertid fordra en effektiv garanti för att de 
kommunala besluten var lagliga, lämpliga och ändamålsenliga. En statlig möjlighet att ingripa 
mot lokala föreskrifter med oriktigt eller olämpligt innehåll var därför en förutsättning för det 
vidsträckta bemyndigandet. Den statliga kontrollen skulle utövas genom att länsstyrelsen gavs 
befogenhet att upphäva sådana föreskrifter som strider mot lagen (prop. 1992/93:210 s. 138 ff. 
och 152 f.). 
Kommunerna har således erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de lokala 
ordningsföreskrifterna till visst innehåll. Inte heller regleras vilken typ av föreskrifter – 
förbud, tillståndsplikt, anmälningsplikt osv. – som kan meddelas. Kommunernas 
föreskriftsrätt är emellertid inte utan begränsningar. Förutom generella inskränkningar, såsom 
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att bestämmelserna inte får komma i konflikt med föreskrifter av högre valör eller gälla 
sådana ämnen som måste regleras genom lag, följer av ordningslagen att förskrifterna måste 
ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för långtgående. Härtill kommer att de måste ges 
en tillräckligt tydlig utformning. Några skarpa gränser mellan dessa begränsningar kan 
emellertid inte dras. 
Föreskrifterna måste syfta till att upprätthålla ”den allmänna ordningen” 
Bemyndigandet finns i 3 kap. 8 § ordningslagen som stadgar att en kommun, efter regeringens 
bemyndigande, får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Bestämmelserna måste 
alltså ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna. Således kan en 
kommun inte genom lokala ordningsföreskrifter meddela bestämmelser som syftar till något 
annat, t.ex. att vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien. 
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Eftersom bestämmelserna måste ha detta syfte inställer sig frågan vad som avses med 
uttrycket ”den allmänna ordningen”. Kommunernas möjlighet att meddela 
ordningsföreskrifter har en lång historia och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte 
alltid enligt vanligt språkbruk behöver associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att regeln 
ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ av störning i det offentliga 
rummet. 
I förarbetena anges som exempel på ordningsföreskrifter tillståndskrav för uppsättande av 
markiser, banderoller, juldekorationer och reklam, förbud mot förtäring av alkoholdrycker på 
offentlig plats, förbud mot eller krav på tillstånd för tillfällig handel, krav på märkning av 
containrar liksom allmänna bestämmelser för campingplatser (prop. 1992/93:210 s. 142 ff.). I 
förarbetena anges också att penninginsamling kan regleras genom ordningsföreskrifter (a. 
prop. s. 142). Tillståndsplikt för penninginsamling har mot denna bakgrund tagits in i 
Sveriges Kommuner och Landstings s.k. normalförslag för lokala ordningsföreskrifter 
(cirkulär 1995:41). Vidare har justitieutskottet under senare tid uttalat att det under vissa 
omständigheter är möjligt att reglera penninginsamling i form av ”tiggeri” på offentlig plats 
genom lokala ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s. 85). 
Penningsinsamling på offentlig plats utgör alltså en sådan företeelse som får regleras genom 
lokala ordningsföreskrifter. 
Härvid måste framhållas att det vid prövningen av om en föreskrift har ett sådant syfte att den 
utgör en ordningsföreskrift inte krävs att kommunen visar att något har kommit att utgöra en 
störning av viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. 
Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta olika ordningsföreskrifter 
avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning 
och grävning, högtalarutsändningar, förtäring av alkohol osv. Av det sagda följer att det inte 
heller kan krävas av en kommun att den presenterar någon utredning till stöd för att 
föreskriften behövs. 
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En ordningsföreskrift får inte vara för långtgående 
När det konstaterats att en bestämmelse utgör en ordningsföreskrift – alltså att den syftar till 
att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna – inställer sig frågan om 
föreskriften är för långtgående för att kunna accepteras, dvs. om den lägger onödigt tvång på 
allmänheten eller annars innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 § 
ordningslagen). Någon närmare vägledning beträffande hur den bedömningen ska göras ges 
varken i förarbetena till ordningslagen eller till dess föregångare allmänna ordningsstadgan, 
utan den närmare avgränsningen har överlämnats till rättstillämpningen. Av praxis följer att 
lokala ordningsföreskrifter inte får vara för långtgående avseende geografiskt 
tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. 
Lokala ordningsföreskrifter får således inte ges ett större geografiskt tillämpningsområde än 
vad som är påkallat i det enskilda fallet. Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de 
områden där störningen faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, 
RÅ 1977 Bb 101, RÅ 1982 Ab 106 och RÅ 1980 2:55). Exempelvis har ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun ansetts 
för långtgående (RÅ 1997 ref. 41). 
Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till sådana 
tidpunkter då en reglering är påkallad (jfr RÅ 1965 I 11). Vissa föreskrifter kan exempelvis 
vara berättigade nattetid men framstå som obefogade under dagtid. Likaså kan vissa 
föreskrifter anses påkallade under viss årstid, men vara obehövliga under annan tid på året. 
Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsföreskrift inte lägga onödigt tvång på 
allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I 
förarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är 
onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs 
liksom bestämmelsernas geografiska tillämpningsområde (prop. 1992/93:210 s. 142). Det 
finns alltså en nära koppling 
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mellan en föreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska tillämpningsområde. Allmänt sett 
gäller således att ju mer avgränsat en ordningsföreskrifts tillämpningsområde är, desto mer 
ingripande kan föreskriften tillåtas vara. Från praxis kan nämnas att det har ansetts vara fråga 
om en alltför långtgående bestämmelse när en kommun förbjudit förtäring av ”öl klass II” 
(s.k. folköl) på allmän plats (RÅ 1980 Bb 26). En sådan föreskrift kan visserligen sägas syfta 
till att upprätthålla ordningen, men den träffar beteenden som kan anses allmänt accepterade, 
såsom att förtära relativt sett alkoholsvag öl vid en picknick, och kommer dessutom att gälla 
inom områden där ett förbud inte är befogat. 
Av betydelse i sammanhanget är att prövningen av om en viss företeelse bör regleras genom 
ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad (förbud, tillståndsplikt 
osv.), främst måste ankomma på kommunerna själva. De är de som bäst känner till de lokala 
förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala 
självstyrelsen (prop. 1992/93:210 s. 140). En följd av att det har överlämnats till kommunerna 
att meddela ordningsföreskrifter är att dessa inte bara kommer att spegla skiftande lokala 
förhållanden utan även de beslutande organens, dvs. kommunfullmäktiges, bedömning av 
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behovet av en viss reglering. Mot denna bakgrund bör vid en överprövning en kommuns 
bedömning underkännas endast om det står klart att en ordningsföreskrift är för långtgående 
eller för ingripande på den aktuella platsen. 
En ordningsförskrift måste vara möjlig att tillämpa 
Förutom att lokala ordningsföreskrifter till sitt innehåll måste avfattas med hänsyn till ovan 
angivna begränsningar måste de utformas på ett sådant sätt att det är möjligt att tillämpa dem 
(RÅ 1992 ref. 75, jfr även RÅ 1980 Bb 26 och SOU 1985:24 s. 185 ff.). Föreskrifterna måste 
således formuleras så att allmänheten kan förstå deras innebörd och de som övervakar 
efterlevnaden kan avgöra när föreskrifterna följs respektive överträds. 
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Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i detta fall 
Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad som 
kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en ordningsföreskrift som i och för sig 
kan meddelas av kommunen. Som framgått ovan finns det inte stöd i ordningslagen för att 
uppställa ett krav på att kommunen måste visa att det förekommit sådana ordningsstörningar 
som motiverar att ett förbud införs. Förbudet kan således inte underkännas på den grunden. 
Frågan är därmed om ett förbud mot penninginsamling är alltför långtgående i den meningen 
att det lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet. Härvid kan konstateras att kommunen har avgränsat tillämpningsområdet för 
föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna platser där det enligt 
kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå ordningsproblem. Förbudet har 
således ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas 
anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. 
Förbudet kan mot den bakgrunden inte anses som onödigt eller obefogat långtgående. Det 
förhållandet att kommunen infört ett förbud och inte stannat för en tillståndsplikt föranleder 
inte annan bedömning. 
En avslutande fråga är om kommunen gett bestämmelsen en tillräckligt tydlig utformning. Det 
är inte givet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan penninginsamling – 
”insamling av pengar i bössor eller liknande” – för vilken kommunen har föreskrivit 
tillståndsplikt. Emellertid anser Högsta förvaltningsdomstolen att det genom tillägget 
”tiggeri” i föreskriften med tillräcklig tydlighet framgår vad som avses. Det är exempelvis 
möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till förmån för en 
hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. 
Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar som 
betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen 
Mål nr 2149-18 
 
 
DOM 
10 
Mål nr 2149-18 
på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses 
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
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enskildes frihet. Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att 
tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge 
kommuns överklagande ska därför bifallas. 
_____________________ _____________________ 
_____________________ _____________________ 
_____________________ 
I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldén Enérus, Per Classon, 
Kristina Svahn Starrsjö och Ulrik von Essen. 
Föredragande har varit justitiesekreteraren Daniel Sandberg. 
Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 februari 2018 i mål nr 12327-17 Länsstyrelsen i 
Skåne läns beslut den 23 oktober 2017 
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Brev Dnr KS 2019/550
2019-09-05

Richard Brown

Anmälningsärende - Motion om kameraövervakning - Johan 
Jönsson (M

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar att motion om införande av kameraövervakning inkommit från 
Johan Jönsson. Motionen har av kommunfullmäktiges ordförande remitterats direkt till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Johan Jönsson (M) inkom den 8 juli 2019 med en motion där hon vill införa 
kameraövervakning. 

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
Motion 2019-07-08

STENUNGSUNDS KOMMUN
För kommunfullmäktiges presidium

Carola Granell (S) 
Ordförande i kommunfullmäktige
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Stenungund 2019-07-07 
 
Motion - Kameraövervakning 

Bakgrund 

Stenungsund är tyvärr inte undantagen den brottslighet och ökning av densamma som 
numera finns i landet. Vid flera tillfällen kan vi läsa om Inbrott, butiksstölder men också om 
våldtäkter och misshandel. I kommunundersökningar kan vi se att tryggheten är en högt 
prioriterad fråga för våra kommuninvånare. 

På senare tid har vi också fått se exempel på brottslighet vi tidigare varit förskonade från 
som exempelvis kidnappning, bilbränder och skadegörelse mot polisfordon. 

Detta är något vi mycket skyndsamt och med krafttag måste förhindra. 
Att utreda och införa kameraövervakning är ett steg i detta. 
Som proaktivt verktyg att förhindra brott och skadegörelse men också för att säkerställa 
bevis och att underlätta utredning.  
 
 

Mot bakgrund av detta föreslår därför Moderaterna: 
 
Att kommunen utreder och kontinuerligt arbetar med vilka områden i Stenungsunds kommun 
som skall kameraövervakas. 

Att kommunen skyndsamt söker tillstånd för att utföra övervakningen 
 
Att kommunen skyndsamt implementerar övervakningen  

 

Johan Jönsson 
Moderaterna  
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